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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Testületi ülés ideje: 2016. február 25. 
Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth 
tér 1. I. emelet Díszterem 
 
 
 
Pult Név Voks Frakció 
 
31 Borhi Zsombor alpolgármester 1 - 
  2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 
  4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 
  5 Dér Tamás alpolgármester 1 - 
17 Felder Frigyes tanácsnok 1 - 
  6 Gelencsér Ferencné tanácsnok 1 - 
15 dr. Giber Vilmos tanácsnok 1 - 
11 Kiss Tamás képviselő 1 - 
12 Kováts Imre képviselő 1 - 
18 Miháldinecz Gábor képviselő 1 - 
  8 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
  7 Nagy Attila tanácsnok 1 - 
16 Oláh Lajosné alpolgármester 1 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
  3 Pintér Rómeó tanácsnok 1 - 
  9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
10 Torma János tanácsnok 1 - 
 
 
Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú 
mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

 
Szita Károly polgármester: Köszöntötte a Képviselő Hölgyeket és Urakat a mai 
Közgyűlésen. Köszöntötte kollégáit, a sajtó munkatársait, meghívott vendégeiket és  
mindazokat, akik a Kapos Televízión kísérik figyelemmel munkájukat. Megállapította, hogy a 
testület 18 tagja jelen van, így a mai képviselő-testületi ülés határozatképes. 
 
Kérte, hogy a meghívóban jelzett napirendi pontokon túl vegyék fel a napirendre  

- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 
13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról,  

- a Kaposvári 56-os Emlékév programjáról, 
- Kaposvár Megyei Jogú Város csatlakozási szándéknyilatkozat aláírása az Open & 

Agile Smart Cities (Nyitott és Agilis Okos Városok) Kezdeményezéshez, 
- alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket, valamint 
- az Interpelláció és Kérdés napirendet. 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3741   Száma: 16.02.25/0/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 08:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
17/2016. (II. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére  
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. 

(III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról,  
- a Kaposvári 56-os Emlékév programjáról, 
- Kaposvár Megyei Jogú Város csatlakozási szándéknyilatkozat aláírása az Open & Agile 

Smart Cities (Nyitott és Agilis Okos Városok) Kezdeményezéshez, 
- alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket, valamint 
- az Interpelláció és Kérdés napirendet.  
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1. Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város közbiztonságának 2015. évi helyzetéről 
Előterjesztő:  dr. Heffer Attila r. alezredes 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
1. Beszámoló a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről 
Előterjesztő:  Róth Zoltán tű. százados 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
2. Előterjesztés a Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgó Fesztivál 2016. évi, 

illetve a 2017-2021. közti kaposvári megrendezéséről 
  Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

3. Előterjesztés a Kaposvári 56-os Emlékév programjáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester                  
Közreműködik:  Jenei Zoltánné igazgató 

 
4. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

5. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

6. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

7. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 
6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

8. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 

9. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék 
kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről 
szóló 54/2001.(XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Kovács Katalin igazgató 
 

10. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
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11. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és 
szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

  Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
  Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
12. Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégia, Kaposvár Építési 

Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának támogatásáról, valamint a 
Szerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv teljes körű 
felülvizsgálatáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 

13. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

14. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során 2016. évben érvényesítendő 
minimális bérleti díjak megállapításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

15. Előterjesztés a TOP-6.8.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei 
jogú város területén és a várostérségben" című pályázathoz szükséges 
konzorciumi megállapodásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

16. Előterjesztés nem lakás célú helyiség bérletére érkezett ajánlatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

17. Előterjesztés bérleti díj csökkentési kérelmekről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

18. Előterjesztés a Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgó Fesztivál 2016. évi, illetve a 2017-
2021. közti kaposvári megrendezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

19. Előterjesztés a szünidei gyermekétkeztetésről 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

20. Előterjesztés a SEFAG Zrt.-vel kötendő bérleti szerződésről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
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21. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek alapító 
okiratainak módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

22. Előterjesztés a bárányhimlő elleni védőoltás támogatásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

23. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Paks Város 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

24. Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

25. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

26. Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és kötéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
 

27. Előterjesztés a 2016. évi kiemelt városi rendezvényekről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
 

28. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2015. IV. negyedév) 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

29. Tájékoztató a 2015. évi költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

30. Előterjesztés Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor közterületi elhelyezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 

31. Előterjesztés a Kaposvár, Fő utca 17., Szántó utca 5., Zárda utca 1. és Nemzetőr 
sor 8-9. sz. alatti ingatlanokban lévő nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett 
ajánlatokról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
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32. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város csatlakozási 
szándéknyilatkozat aláírása az Open & Agile Smart Cities (Nyitott és Agilis Okos 
Városok) Kezdeményezéshez 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Kovács Katalin igazgató 
 

33. Előterjesztés alapítványi támogatásokról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
34. Interpelláció és Kérdés 

 
 
Szita Károly polgármester: Azt gondolja a mai döntésükkel, amit remél, hogy meg fognak 
hozni, nagyot léptek előre megint a kaposváriak egészségmegőrzése tekintetében. Hisz 
emlékezetükbe idézve városuk élen járt abban, hogy már egy évtizede biztosítja idősebb 
polgárainak a tüdőgyulladás elleni védőoltást. Egyike voltak azon kezdeményező magyar 
városoknak, akik bevezették leánygyermekeik védelmét szolgáló méhnyakrák elleni HPV 
védőoltást is. Sokáig finanszírozták ezt az oltást, míg végre sikerült elérniük azt, hogy 
államilag finanszírozott oltóanyag legyen. Most háziorvosaik keresték meg és javasolták, 
hogy a bárányhimlő elleni védőoltást is indítsák el a mai döntésüknek megfelelően 0-4 éves  
korosztályú gyermekek számára. Ugyan nincs még vége a tavaly elkezdett orvosi rendelő  
felújítási programuknak, de két jelentős állomásához elérkeztek akkor, amikor a Rét utcai 
orvosi rendelőket, illetve a Béke utcában levő  orvosi rendelőket adhatták át. Február végére a 
Hajnóczy utcai rendelőt – ott a művelődési ház és könyvtár teteje is javítva lett – is át tudják 
adni és az a 250 millió forint orvosi rendelő felújítási programuk első állomása véget ért, amit  
az elmúlt esztendőben indítottak. Nincs még vége a felújításoknak, mert a következő 
esztendőkben 500 millió forintot fognak fordítani orvosi rendelő ik felújítására. Szükség is van 
rá, mert az átlag életkoruk 28 év a legrégebbi 1960-ban épült az Erdősor utcai, ezt tavaly fel is 
újították. Két ingatlan van, ami nem az önkormányzaté és orvosi rendelő működik. Az egyik a 
SEFAG-tól bérelt Tinódi utcában egy rendelőt, ez bizonytalan helyzetet okozhat. A Cseri u. 
33. ott van egy telkük, oda építenek egy orvosi rendelőt, a másik a volt SZTK épületében az 
Irányi Dániel utcában van. Megkötik a szerződést a TOP-ban és el fogják indítani az orvosi 
rendelő felújítási programokat. Ma várja a Közgyűlés jóváhagyását a paksi polgármester 
kollégájával kötött megállapodásukra, önálló előterjesztés lesz, akkor tesz rá szóbeli 
kiegészítést. Aláírták mindketten ezt az előterjesztést, a képviselők megerősítése kell majd 
erre. Örömmel tájékoztatta a képviselőket, hogy az a plusz 5 millió forint, amit a Kárpátalján 
levő magyarok megsegítésére fordítottak az követőkre talált. Valamennyi megyei jogú város  
5-5 millió forintot adott be egy közös számlára, 115 millió forintot gyűjtöttek össze és ezt a 
pénzösszeget Kövér László házelnök úr mentorálásával és társaságában a Parlamentben adták 
át, egyrészt a Gyermekmentő Szolgálatnak 70 millió forintot. A Gyermekmentő Szolgálat  
vállalta, hogy a kárpátaljai beteg gyermekek megsegítésére, gyógyítására fordítja ezt az 
összeget. A másik, volt szerencséje találkozni és örömére szolgált ez a találkozás Munkács 
katolikus püspökével. Püspök úr nagyon sok népkonyhát üzemeltet és működtet Munkácson 
és környékén, közel 30-at és egy magyar óvodát is létrehoz ők kapták a 45 millió forint  
támogatást. Jó helyre került. Sportbizottság tagjai részesei lehettek annak, hogy köszöntötték 
sikeres sportolóikat több ütemben is. Külön elismerést kaptak az Európa bajnokságon és  
Világbajnokságon pontszerző helyet elért sportolóik, a diáksportolókat, illetve a magyar 
bajnokaikat. Bejelentette, hogy 10.15-kor fogják tárgyalni az 1956-os Emlékév programját,  
melyre a képviselők bizalmával megtisztelt Emlékbizottságot is meghívta. 11.00 órakor a 
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kommunizmus áldozatainak ünnepe lesz a Teleki utcában, kért mindenkit, hogy menjenek le 
az ünnepségre. Emlékbizottságuk egyik tagja dr. Szávai Ferenc rektor úr fogja mondani az  
emlékező beszédet. 11.00 órától 12.30 óráig szünetet tartanak.  
 

 
-----1. Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város közbiztonságának 

2015. évi helyzetéről----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

 
Szita Károly polgármester: Köszöntötte dr. Piros Attila r. tábornok urat és dr. Heffer Attila 
kapitány urat, akik a mai napirendi pontjuk előterjesztői. Minden esztendőben év elején 
tárgyalja Kaposvár Város Képviselő-testülete a rendőrség beszámolóját. Nincs egy hete, hogy 
az Alkotmánybíróság döntése nyilvánosságra került és örömmel tájékoztatta a testületet, 
akinek elkerülte a figyelmét, hogy Kaposvár rendelete kiállta az alkotmányosság próbáját. 
Talán visszaemlékeznek rá, 2013-ban alkottak egy olyan rendeletet, amely a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól szólt. Ezt a rendeletet Székely László ombudsman 
alkotmányossági kontrollra küldte el az Alkotmánybírósághoz. Egy hete döntött a bíróság és  
azt mondta, hogy a rendelet alkotmányos. Ez a rendelet azt szabályozta, hogy közterületen 
nincs helye a hokedlinek, a kanapénak, így ezt követően sem lesz helye. Kaposváron továbbra 
is rend lesz, a közterület nem nappali és hálószoba, a járda nem arra szolgál, hogy az emberek 
ott töltsék a napjaikat, hanem arra szolgál, hogy közlekedjenek rajta. Ez főleg a Cseri és  
Donneri városrészben volt jellemző, ezt követően is a rend tekintetében kemény és határozott 
fellépést kér a rendőrségtől és a közterület-felügyelőitől is. Felkérte kapitány urat 
kiegészítését tegye meg. 
  
dr. Heffer Attila r. alezredes: Köszöntötte a Közgyűlés tagjait! Minden településnek vannak 
adottságai, a városnak is vannak, és ezek alapvetően befolyásolják azt a biztonságot, azt a 
közbiztonságot és megadják a munkák alapját, ami felé tart egy gazdasági helyzet, ami felé 
tartanak azok a folyamatok, amelyek a biztonságra hatással vannak. A biztonság maga is egy 
folyamatként értelmezhető, ezért nem mindig pillanatnyi állapotokról, hanem tendenciákról 
trendekről beszélhetnek ezekben az esetekben. A céljaik, a feladataik is ezekhez a trendekhez  
és tendenciákhoz igazodnak. Ezek a célok nem voltak talajtól elrugaszkodottak és semmi 
meglepetés nincs bennük, hiszen arról szóltak, hogy kevesebb jogsértés történjen. Ha már 
megtörténtek ezek a jogsértések azokat eredményesen derítsék fel és a jogsértőket állítsák a 
megfelelő hatóság elé. Fontos volt, hogy a közlekedésük biztonsága hogy alakul és az is, hogy 
mindezt a rendet úgy tartsák fent városukban, hogy ezt kulturált segítőkész, de határozott 
rendőrök végezzék. A power point prezentáción látható, hogy 2010. óta Kaposvár városában 
hogyan alakultak a bűncselekmények számai. 1819 cselekmény az, amit elkövettek 
Kaposváron a tavalyi évben, látható, hogy a 2010-es évhez 60 %-os bűncselekmény szám 
csökkenést jelent. Elmondta, hogy amikor megbízták a Kaposvári Rendőrkapitányság 
vezetésével akkor az elvárásokat is közölte vele főkapitány úr, és a Közgyűlésen is közölték 
vele az elvárásokat. Igyekezett ezeknek megfelelni, ezért néhány belső átszervezést végzett a 
kapitányság munkájában, melyet úgy gondol 2015. végére, 2016. januárjára hozták meg az 
eredményt. Nem álltak meg a munkával és reméli érezhető is a városban az emberek 
közbiztonsági érzetében is. A közterületeik biztonsága legalább olyan fontos, mint az, hogy a 
magánélet biztonságban legyen. Az látszik, hogy 2010. óta 52 %-kal csökkent a közterületi 
bűncselekmények száma és a tavalyi évre külön jellemző volt, hogy a garázdaságok száma 
rendkívüli mértékben csökkent. Kiemelte annak a térvédelmi rendszernek a szerepét, amelyre 
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a város nem kevés pénzt szánt, és azt gondolja, egyre jobban azt mutatja, hogy beváltja és  
beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Kettős hatása volt, az egyik az, hogy kiszorulnak a 
cselekmények a térvédelmi rendszerrel védett területről, sokkal kevesebb cselekmény történik 
azokon a területeken. Felhívják az emberek figyelmét arra, hogy működnek a kamerák, látnak 
velük, ezért eleve nem követik el azokat a cselekményeket, melyet korábban elkövettek. A 
másik pedig a nyomozásban segíti munkájukat, 139 bűncselekmény és egyéb jogsértés  
kapcsán használták fel a kamerákat július 1. óta. Mára a kollégái mindennapi munkájába, 
rutinjába épül be a kamerafelvételek megtekintése. Naponta mennek a kameraszobába, ott 
elemzik a felvételeket. Két módon történik, van egy diszpécser, aki profin kezeli ezt a 
rendszert, illetve esemény alapú követést és kutatást hajtanak végre minden egyes nap a 
kamerákkal kapcsolatban. Kiemelte, hogy voltak nagyon megrázó események, amiben a 
kamera segítségét használták. Áprilisban történt az emberölés, amikor konkrétan a 
kamerarendszer segítségével sikerült azonosítani, aztán elfogni a bűncselekmény elkövetőjét. 
Használták több bűncselekmény felderítésére a kamerák felvételeit és bizonyításra is 
könnyebbé téve a bíróság dolgát, és közlekedési balesetek elemzésénél is, a balesetek okainak 
a kivizsgálásánál is használták őket. Úgy gondolja már most látható, hogy nem pénzkidobás, 
hanem egy nagyon jó befektetés volt ez a kamera rendszer. A kiemelt bűncselekmények 
számában is látható a markáns csökkenés, és az ezzel kapcsolatban végzett munka. A kiemelt  
bűncselekmények ezek azok a bűncselekmények, amik valószínűleg az embereket legjobban 
zavarják. 14 cselekménnyel számolnak, és külön prioritásként kísérik figyelemmel, melyek a 
legmarkánsabban befolyásolják a közbiztonságot és az embereknek is a közbiztonság 
helyzetét, és az ezzel kapcsolatos munkájukat. Azok a változtatások, amiket sikerült év 
közben a kollégáival végrehajtani év végére eredményt hoztak, és reméli, hogy ebben az  
évben már a lakosság számára is fokozottan érezhető lesz az, hogy nagyobb nyugalmat tudtak 
a városban ezeken a területeken is teremteni. Ez a díj a tulajdon elleni szabálysértésként, egy 
dolog választja el a vagyon elleni bűncselekményektől, az értékhatár az a bizonyos 50 ezer 
forint értékhatár. Nem gondolná, akinek a sérelmére ilyet követnének el nincs olyan nagy 
különbség, hogy ne zavarná különösebben az embereket. Korábbi években, amikor a Btk-t 
módosították, akkor elhangzottak olyan érvek, hogy majd ezáltal csökken a statisztikai 
bűncselekmény szám. Látható, hogy ez a teória már megdőlt. Az össz jogsértésszám 
csökkenésről beszélhetnek, nemcsak a bűncselekmény szám csökkenésről, hiszen ezeknek a 
cselekményeknek a száma is csökkent. Azt gondolja ez annak is köszönhető, hogy elveket 
állítottak fel ezekkel a cselekményekkel kapcsolatban. A büntetőjogi megítélés és speciális  
prevenció, vegyék el a kedvét azoknak az embereknek és másoknak is, hogy ilyet kívánnának 
elkövetni. Ezzel kapcsolatban szigorú elveket érvényesítettek és reméli elterjedt a híre, hogy 
nem érdemes ilyen cselekményeket sem elkövetni. A személyi sérüléssel járó közlekedési 
balesetek kategóriát kevésbé tudják befolyásolni. A 2014-es évhez képest sajnos romlott a 
helyzet, több személyi sérüléssel járó baleset történt. Több volt a halálos, súlyos és a könnyű 
sérüléssel járó közlekedési baleset is. Felhívta arra a figyelmét mindenkinek, hogy nem 
találkoztak olyan személyi sérüléses közlekedési balesettel, ahol egyértelműen műszaki hiba, 
az autó meghibásodása, durrdefekt, vagy hasonló okozta volna, mindegyik emberi 
mulasztásra vezethető vissza. Külterületeken továbbra is a sebesség helytelen megválasztása 
vezet, vannak abszolút, illetve relatív gyorshajtások, amikor a szakadó esőben is annyival 
próbálunk menni például, mint amikor teljesen száraz az út. A városban pedig az  
elsőbbségadási kötelezettség meg nem adása vezeti az okokat a személyi sérüléses 
baleseteknél. Hasznos az, amikor olyan fejlesztések történnek, melyek ezekre a 
szabálysértésekre irányulnak, és ezeknek a kiküszöbölését igyekeznek elérni.  Kiemelte, 
nagyszámban vannak azok, amikor nem jár személyi sérüléssel, de bosszantó, hogy 
parkolóban nekikoccannak az autónak és otthagyják minden féle jelzés nélkül. Reméli a 
közlekedési kultúra változásával ez is javulhat majd, ugyanúgy a kerékpárosok közlekedése. 
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Azt tartja jellemzőnek és kérné őket arra, hogy a szabályos közlekedést tartsák be. Nagyon 
fontos gyermekeink nevelése arra, hogy megtanulják a szabályos és biztonságos közlekedést. 
A következő dián látható, hogy bár a jogsértések száma csökken a kollegái intézkedéseinek 
száma nő. Ez azt mutatja, hogy a kollegái célirányosabbá, hatékonyabbá, és aktívabbá váltak 
közterületeken, és a cselekmények felderítése során. Az elővezetések arra irányulnak, amikor 
valaki nem szeretne a hatósággal együttműködni. Látszik, hogy emelkedik azon emberek 
száma, akik nem szeretnek ennek eleget tenni. Mindig veszélyeztetett csoportokról 
beszélhetünk, ezek az idősek és a gyerekek. Két fő iránya van mindegyik körnek. Az egyik 
irány az, hogy ne kövessenek el jogsértő cselekményt, a másik, hogy ne váljon áldozattá. 
Sokszor a sértettek maguk is közrejátszanak áldozattá válásukban, de a pályázatokkal, 
projektekkel, tanácsadással talán az ő oldalukról is sikerül azokat a rizikófaktorokat 
csökkenteni, vagy kizárni, amely során áldozattá válhatnának. Ez a terület ahol a legtöbb 
együttműködő partnerük van. Nyilván nem juthatnak el mindenhova, megköszönte az 
együttműködő partnereknek a segítséget és az együttműködést. Bízik benne, hogy továbbra is  
jól fog folytatódni. Megköszönte ezeknek a szervezeteknek, vezetőiknek és tagjaiknak az  
együttműködést. A Közgyűlésnek is megköszönte a segítséget és a bizalmat. Külön 
köszönetét fejezte ki Nagy Attila, Czimmermanné Németh Andrea, dr. Szép Tamás 
képviselőknek, alpolgármester uraknak. Reméli a jövőben ezt még aktívabbá tudják tenni és  
hasznosabban, hatékonyabban tudják ezeket a beszélgetéseket lefolytatni. Megköszönte a 
közterület-felügyelettel a közös munkát, nagyon hasznos volt és külön Herczeg Attilának a 
személyes jó kapcsolatot. Bízik benne új pozíciójában is hasonlóan jól tudnak együtt dolgozni 
és a közterület-felügyelet új vezetőjével is. Megköszönte aljegyző asszonynak is az 
együttműködést. Egyszerűen fogalmazta meg a célt, minden tevékenység erre kell, hogy 
irányuljon, ezeken lehet lemérni az eredményeket, a közbiztonságot és így lehet értékelni is.  
Egymástól nem választható el a statisztika és az embereknek az érzete. Megköszönte 
kollégáinak, hogy megfeszített munkát végeztek, úgy gondolja látható és kézzel fogható 
eredményei voltak. Célja az, hogy továbbra is azon dolgozzanak, hogy Kaposvár 
közbiztonsága jobb legyen és azt az eredményt, amit elértek azt még jobbá tudják tenni és fent  
tudják tartani. Mindezt azért, hogy Kaposvár mehessen előre!  
 
dr. Piros Attila r. dandártábornok: Köszöntötte a képviselőket! Számokat már nem akar 
mondani, hogy merre mennek most, lehet látni a dián. Az, hogy minden szolgálatban méret,  
értékel és levonja a következtetéseket, mert egy-egy pillanatot mindig sorban és folyamatban 
lehet értékelni. Ez így van most már 10 hónapja, amikor kapitány urat megbízta Kaposvár 
város rendőrkapitányi feladatainak ellátásával. Úgy gondolja, hogy szindifikásan lehet látni 
azokat a változásokat is, amelyet egyébként nem csak számokban, hanem visszajelzésekből 
tőlük független visszajelzésekből is tudnak. 3,5 éve főkapitánya a megyének és a gyönyörű 
Somogyország közbiztonságát mindig 3 pillér közé kell sorolni, az egyik nem más, mint  
Kaposvár és 246 településnek a mindennapi biztonságának, közbiztonságának szolgáltatása. 
Figyelniük kell és érintve van a rendőrkapitányság is, nyári idegenforgalmi szezonban a 
magyar tenger déli partjának a biztonságáról való gondoskodás is érinti a kapitányságot. A 
harmadik pillér nem más, mint a Schengeni külső határ 170 km-es szakaszának az őrizete, 
amelyről elmondható, hogy tavaly szeptemberben, illetve az azt megelőző időszakban az 
országot ért illegális bevándorlás, illegális migráció miatt több megyében is teljesítettek 
szolgálatot. Érzékelhető volt, hogy nyári időszakban 30 %-kal tudták csökkenteni a bűnözést, 
nem tudtak mindent megoldani. Somogy megyében 145.821 illegális migránssal szemben 
intézkedtek, ez két járást érintett. Az illegális migrációban az országos rendőr-főkapitány 
döntése értelmében 11 megyei rendőr-főkapitányság adott segítséget. A méréseik és  
figyelmeik azt mutatták, hogy ebből a kaposvári emberek nem vettek észre semmit, mert nem 
keletkezett deficit. Átcsoportosításokkal, jelentős többletszolgálattal nem érezte meg 
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Kaposvár lakossága a létszám átcsoportosítás hiányát. Elmondta, azt a szindifikást tudja 
tapasztalni, mint a megyében összességében. Van egy bűncselekmény kategória, ami 
jelentősen növekszik, az ittas vezetés emelkedése. Sajnálatos módon követik a trendet  
közlekedési balesetekben 7 db-bal több volt, lényegesen több volt a megyében a halálos  
baleset. Nem azért kell lassan menni, mert üzemelni fognak a teszt üzemmódban lévő VÉDA 
programok, amiből Kaposváron kettő van, vagy látják, hogy a rendőrautóból traffipaxal 
mérnek. A kerékpáros és a gyalogosok számára rövidesen intenzív akciót fog elrendelni. Nem 
a büntetés lesz a lényeg. Azt fogja mondani a rendőröknek, hogy nem feljelenteni kell, nem 
bírságolni, de figyelmeztetni. Első alkalommal, ha kell, adnak láthatósági mellényt a 
kerékpárosnak, gyalogosnak, de higgyék el, mindenkit hazavárnak. Ez az a terület, amiben a 
számok azt mutatják, hogy azaz emelkedés, ami másban jó, itt nem kellene követni az  
országos trendet, mert lényegesen több halálos  balesetük volt. Igen intenzív közlekedés  
megelőzési rendszert fog beindítani,  minden egyes rendőrnek ez lesz az elsődleges feladata. 
Jó szívvel ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek a kapitány úr beszámolóját. Kilenc 
hónap arra volt elég, hogy mostanra érnek be ezek az eredmények, folyamatok, lehet látni a 
megye és a város eredményeit. Megköszönte az állami szervezeteknek, az önkormányzatnak, 
a polgárőrségnek, és annak a rengeteg együttműködőnek, akik ennek az értékteremtésnek az 
eredményei láthatóak. Ha ez sikerült, akkor 2017-ben a bűncselekmények számának 
kevesebbnek kell, hogy legyenek. Úgy gondolja, hogy erre minden lehetőség és esély meg 
van. Meg van az a tudás, az a tenni akarás, fel vannak szabadítva azok az erőforrások, 
amelyek ezt a fajta dolgot, eredményt biztosan tudják hozni. Javasolta a beszámoló 
elfogadását.  
 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Miháldinecz Gábor képviselő: Van-e tudomása alezredes úrnak olyan esetekről, hogy 
idegen emberek idős emberek ingatlanjaiba beköltöznek. Vagy lebontják ezeket az épületeket, 
vagy a lebontott épület romjait beépítik saját ingatlanaikba, illetve ezekből az épületekből 
kiszedik a fémeket és értékesítik valahol. A Cseri városrész melletti szőlőhegyre gondol, ott 
vannak valamikor használt hétvégi házak és szőlőprések. Keresték már meg idős emberek 
ilyen problémával, akik nem tudnak heti rendszerességgel feljárni és beköltöznek illegálisan 
ezek az emberek. Van-e tudomása ilyen esetekről,  ha van, mivel tudja őket biztatni, ha nincs, 
akkor megkereshetik-e ezekkel a problémákkal? 
  
dr. Pintér Rómeó tanácsnok: Gratulált a kiváló számokhoz, és megköszönte az elmúlt egy 
évben végzett munkájukat, és minden kollegájuknak is. Az elmúlt évben történt egy olyan 
arcátlan jogsértés, amit úgy gondol, nem mehet el szó nélkül mellette. A LMP képviselője egy 
platónyi trágyát borított be a Kormányhivatal elé. Kérdése volt, ha van rá mód és tudomásuk 
róla tájékoztassák, hogy képviselő úr felelősségre vonása hogy áll ezzel kapcsolatban? 
Véleménye szerint a garázdaság tényállását bőven kimerítette, nem állhatnak meg a 
szabálysértési jog körében e tekintetben. Nem azért tarja fontosnak, hogy illik-e így tiltakozni, 
vagy nem illik, hanem azért, mert a kaposváriak híresek arról, hogy annak érdekében tesz, 
hogy a közterületeit rendben tartsa és szépek legyenek. Ha valaki ezt annyira semmibe veszi, 
hogy egy plató trágyát borít be a közterületeikre, úgy gondolja az minimum suttyóság, ha úgy 
tetszik óriási tahóság, de legfőképp hatalmas illetlenség.  
  
Borhi Zsombor alpolgármester: Gratulált azokhoz a számokhoz, amit bemutattak és bízik 
benne, hogy ez a tendencia folytatódni fog. Beszéltek arról, hogy ezeknek a számoknak az 
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egyik okozója, kiváltója a kamerarendszer és annak az elindulása és bővítése volt. Kérdése 
volt tábornok úrhoz, hogy a kamerarendszer komplett működéséhez szükséges  
rendszámfelismerő kamerákhoz az internet csatlakozás előfizetése hogy áll? Tudomása szerint 
még nem történt meg. Véleménye szerint, ha ilyen beruházást csinál a város, akkor a rendszer 
legyen teljesen komplett, mindenképpen fontos, hogy ezt is megtegyék. 
Nagy Attila tanácsnok: Az elmúlt esztendőben jó néhány betörés történt a körzetében 
Kaposfüreden. A decemberi részönkormányzati gyűlésen, amelyen megtisztelte őket kapitány 
úr átbeszélték, kielemezték. Megköszönte a segítségét. Kérdése volt, ezekből az 
eseményekből mennyit sikerült feltárni, bűnözőket elfogni, bűnözői bandákat felszámolni? 
Említette kapitány úr a kamerarendszer kiszorította a külterületekre a bűnözést, ezért ezeken a 
területeken indokoltnak tartja-e a kamerarendszer bővítését? 
  
Kiss Tamás képviselő: Tavaly egy közgyűlési döntés értelmében a Sávház környékén a 0-24 
órás biztonsági szolgálat időtartamát csökkentették. Kérdése az, hogy a visszajelzések 
igazolják-e azt, hogy ez egy jó döntés volt-e? Nem növekedett-e arra a szabálysértések, 
bűncselekmények száma? 
 
dr. Piros Attila r. dandártábornok: A kamerarendszerről elmondta, az a két rendszer, ami 
párhuzamosan lesz majd üzemeltetve, a napokban fogja majd megkeresni az önkormányzatot 
hivatalosan is. A rendszám felismerő rendszer két ok miatt kell számukra – két rendszert kell 
kapcsolni – most van a tesztüzeme a 2 db VÉDA rendszernek, de ahogy látták Kaposváron 
nem loptak autót. Látja az előzetes teszt üzemmódi adatokat, amelyek azt mutatják, hogy 
nagyon kevés az a jármű, amelyet kiszűr a rendszer. Ez az átírási szabályok megszegése, vagy 
lejárt műszakival való közlekedés. Az a céljuk belügyminiszter úr elvárása értelmében, hogy 
az ország összes kamerarendszerét a rendszerükkel valahogy kapcsolják össze, a jelenleginél 
jobban. Nem az a lényeg, hogy mit vesznek meg, hanem hogy a kapcsolat létezik. 1-2 hét 
türelmet kérnek, míg az országos komplett rendszer rendszerére fel tudnak csatlakozni. A 
kamerák mindenhol jótékony hatásúak akkor, ha érzékelhető a bűnüldözésben az eredménye, 
ez Kaposváron nagyon jól bevált. Egy város van Budapestet leszámítva az országban, ahol 
Kaposvárnál több kamera van, gyakorlatukat a látogatások sorozatával próbálják átvenni. A 
gyakorlatban hogyan tudják bevenni a hétköznapi bűnüldözési munkájukba és Kaposfüreden 
is tovább kell ezt tenniük. Somogy megyében egy olyan bűncselekmény történt egy paplak 
sérelmére, itt két nap alatt sikerült elfogniuk az elkövetőt a rendszernek köszönhetően. Ez 
csak akkor ér valamit, ha rendszer szinten tudják alkalmazni. Van hatása, látja a 
külterületeken is a kaposvári kapitányság elemző munkájának a hatását. Tavaly ősszel 
létrehoztak Somogyjádon egy rendőrőrsöt, így elmondhatják, hogy Kaposvár körbe van 
bástyázva. Amikor kiszorul a bűnözés, abban reménykedik, hogy az igazságszolgáltatás 
néhány évre kivonja a forgalomból és átnevelődnek a börtönben. A közterület rendjéhez is 
hozzá tartozik, hogy mindannyian felelősek. A rendőrség mindenkinek a törvény szerint 
biztosítja a jogát, úgy gondolja az eljárás mind a képviselő úr irányába, mint pedig képviselői 
mentességgel rendelkező irányába is folyik. Konkrét ügyben nem kíván számot adni, úgy 
gondolja mindenkinek jelzésértékű volt. Rendőrként a jog talaján maradna, az intézkedést el 
tudták kezdeni, a cselekményért mindenkinek vállalnia kell a felelősséget. Kérte fogadja el 
képviselő úr a választ annyiban, hogy azt tudja mondani, az eljárás megy, ami a rendőrség 
hatáskörében van, úgy hogy másik kapitányság folytattatta le az eljárást.  
 
dr. Heffer Attila r. alezredes: A Cseri részen a beköltözések és a házak szétlopása, van 
tudomásuk ilyen cselekményről. Amennyiben feljelentést tesznek a rendőrségen, akkor 
tudomást szereznek róla. Tudni kell, hogy ebben a városrészben többször tartottak olyan 
ellenőrzést, aminek során végiglátogatták a házakat, mert kíváncsiak voltak, hogy melyik 



12 

 

házban ki lakik és jogosan lakik-e. Más kérdés, hogy a rendőröknek van-e hatásköre arra, 
hogy ezeket az embereket kiköltöztesse, vagy ne intézkedjen erre a kiköltöztetésre. A 
hatáskörükbe tartozó, ezzel kapcsolatos intézkedéseket meg fogják tenni. Bűncselekményként 
kezelik ezeket az elkövetéseket, úgy gondolja értek is el eredményt benne, hiszen van olyan 
elkövető, akit felelősségre tudtak vonni ilyen cselekmény elkövetéséért. Kaposfüreddel 
kapcsolatban, amikor decemberben beszéltek, akkor már voltak eredményeik és voltak 
folyamatban olyan eljárásaik, amiknek a következménye azt lett, hogy ezt a viszonylag 
nagyszámú lakásbetörőt sikerült elfogniuk. Talán azóta nem is követtek el ilyen cselekményt. 
A kamerarendszer bővítésével kapcsolatban, ha beváltja a belvárosban a hozzá fűzött 
reményeket és van rá forrás, akkor valószínűleg van jogosultság ezen városrészekben is a 
kamerarendszer bővítésére. Fontos azt meghatározni, hogy mire és hogyan akarják használni.  
Itt a darabszám és az elhelyezés kérdése, ami fontos, hogy valóban beváltsa a hozzáfűzött 
reményeket. Sávházzal kapcsolatban elmondta, nem volt rossz döntés, nem szaporodott a 
bűncselekmények száma. A Sávházból tudomásukra jutott bejelentések inkább az ott lakók 
viselkedésével kapcsolatos. A házon belüli konfliktusokról és nem a ház környékének a 
konfliktusairól, cselekményeiről szól. Azt gondolja jelenleg is figyelnek a Sávház környékére 
és javult a helyzet a korábbi évekhez képest. Kováts Imre képviselő urat meg fogja keresni, 
reméli, talál választ arra problémára, amiben levélben megkereste.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

dr. Szép Tamás tanácsnok: Megköszönte a kaposvári polgárok nevében is, hogy javultak az  
adatok, biztos, hogy sok munka kellett ehhez. Köszönte kapitány úrnak, hogy volt lehetőség 
személyesen egyeztetni és beszélni a donneri közbiztonságról. Kérte, ha szükséges továbbra is  
biztosítson ilyen lehetőséget. Kérte, hogy az elkövetkező időszakban a donneri söröskorsó 
környékét továbbra is erőteljesebben figyeljék. Jön a tavasz, jön a jó idő és a helyi társasági 
élet áthelyeződik erre a szűk területre és megélénkülnek a társas kapcsolatok jó és rossz 
értelemben is. Kérte továbbra is a gyalogos szolgálatot és kérte továbbra is működjenek 
együtt a közterület felügyelettel, közös járőrözéssel. Nagyon meghatározza a donneri lakosok 
szubjektív biztonságérzetét, ha látják ezen embereket. Kérte, hogy a kamera felvételek alapján 
ezen a területen az autós rodeózókat, ha lehet, fülön csípni szíveskedjenek és a megfelelő  
intézkedéseket megtenni. 
  
Borhi Zsombor alpolgármester: Megköszönte a választ. Egy megjegyzése lenne, az hogy 
jelenleg nincs autófeltörés Kaposváron nem biztosíték arra, hogy nem is lesz. A megelőzés  
szempontjából fontosnak tartja a rendszert és bízik benne, hogy minél hamarabb meg tud 
majd valósulni.  A statisztikai eredmények érezhetőek körzetében is. Pár évvel ezelőtt a 
fogadó órái jelentős része közbiztonsági problémákkal telt el. El lehet mondani, hogy ezek 
jelentős része eltűnt. Egy dolog van, ami mostanában visszatérően jelentkezik – ezt kapitány 
úr felé célozza – a falopások. Sokszor rendszám nélküli autókkal, ipari mennyiségű fát hoznak 
ki az erdőből. Rendkívüli módon szúrja az ott élő lakosság szemét, hogy hogyan tudják ezt 
gyakorlatilag minden következmény nélkül csinálni egyesek. Nem ért az erdőgazdálkodáshoz, 
de a körzetében van néhány ember, akinek van erdeje és az is felmerül bennük, hogy ez 
szervezett keretek között, néha még a tulajdonos tudtával is zajlik. Az volt a kérése, hogy erre 
valami fokozott ellenőrzést, vizsgálatot, nyomozást hajtsanak végre. Ha ebben is tudnának 
jelentős eredményeket elérni, nagyon nyugodt lenne a körzete.  
  
dr. Giber Vilmos tanácsnok: A beszámolóban elhangzott és valamennyien érzik, hogy jön a 
tavasz és meghozza a szerelmet is vélhetően. Mivel kollégiumukban szép hölgyek vannak, 
úgy gondolja – minden alkalommal elmondja a beszámoló kapitány úrnak – ezzel együtt 
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megjönnek majd a lovagok is, különböző eszközökön. Úgy akarják elnyerni a hölgyek 
tetszését, hogy autóversenyt, motorversenyt, különböző produkciókat hajtanak végre a 
kollégium környékén. Kérte, hogy kiemelten figyeljenek továbbra is arra a területre. Úgy 
gondolja már a beszámoló címe Még biztonságosabb Kaposvárért ez lehet a közös ügyük és 
erőt, egészséget kívánt ezen munkához.   
Pintér Attila tanácsnok: Tábornok úr említette, hogy minek a fényében érdemes nézni 
ezeket a számokat. Kaposvár az ország második legnagyobb járásának a központja és a város  
domináns vonzásöve 120 ezer ember. Az egyik legnagyobb domináns vonzású város, ez azt 
jelenti, hogy napi szinten kb. 110-120 ezer embernek van kapcsolata a várossal.  Ennyien 
használják Kaposvár területét, és ha hozzáteszik mindahhoz, amit elmondott a kapitány úr és 
tábornok úr, akkor azt gondolja, tényleg nagyon szépek ezek a számok. Egy dolog, ami a 
beszámolóban megütötte a szemét az a kijelentés, amely arról szól, hogy meglehetősen 
alacsony Kaposváron a kerékpározóknak a szabálykövetése, kulturáltsága. Ez sok mindennel 
összefüggésben van, megváltozott a közlekedési infrastruktúra is, ami a kerékpárosok 
számára elérhetővé vált a városban, ezt is szokniuk kell. Tábornok úr tájékoztatást adott, hogy 
a rendőrség milyen módon kívánja elérni a szabálykövetést. Nagyon örül annak, hogy nem 
büntetéssel, hanem elsősorban figyelmeztetéssel szeretné ezt megoldani. Azt gondolja, 
mindannyiuknak van teendője e téren. A későbbi előterjesztések pedig arról szólnak, hogy a 
kerékpárosok részére elérhető infrastruktúrát a város egyértelműen bővíteni szeretné.  
  
Szita Károly polgármester: Megköszönte a képviselőknek a kérdéseiket és az értékelő  
hozzászólásaikat. Teljesen rendjén való, hogy a rendőrség vezetője soha ne legyen elégedett, 
mert amíg egy bűncselekmény is van, addig tudja azt, hogy van dolga. Érdemes megállni egy 
pillanatra visszagondolva az év eleji rendőrségi beszámolók esetében, amikor többször 
hangsúlyozták azt, hogy hiába mutatják a számokat, ha nem érzik a város polgárai a javulást. 
Most több olyan képviselői hozzászólás is volt, amely visszaigazolta, hogy ezeket a számokat  
kezdik érezni az emberek és a szubjektív biztonságérzetük is erősödik az Önök munkája által.  
Mindannyiuknak megköszönte a munkáját és azon kollegáiknak, akik azon dolgoznak, hogy 
Kaposvár mindig biztonságos legyen. Valóban azt szeretné, ha jó értelemben elsők lennének, 
de tudja honnan indultak és az, ha az első ötben szerepelnek az azért elégedettségre ad okot, a 
rendőrségnek pedig elismerést, azért a munkáért, amit végeztek. Az, hogy a regisztrált 
bűncselekmények 6 év óta a legalacsonyabbak voltak egy fontos szám. Az, hogy a 
közterületen elkövetett bűncselekmények száma 50 %-kal csökkent, megint egy fontos szám. 
Egyben visszaigazolták, hogy az a rengeteg pénz, amit a kamerarendszerre elköltöttek nem 
volt hiábavaló. Kérte kollégáit, munkájuk ne csupán arra irányuljon, hogy minden segítséget  
megadnak a rendőreiknek a kora tavasszal elinduló kampányukban, hanem legyenek 
résztvevői ennek a munkának. Kapitány urat, aljegyző asszonyt keressék meg, dolgozzanak ki 
egy közös módszert legyenek tényleges segítői annak a munkának, amit a tábornok úr 
bejelentett és kapitány úr visszaigazolt. Az elmúlt időszakban a migráció kapcsán nagy 
közfigyelmet is érdemeltek ki. Megköszönte valamennyi kaposvári polgár nevében, hogy 
néhány oktalan riaadlmat kivéve – ami a két eltévedt buszt jelenti – Kaposvár a rendőrség 
munkájának csak a pozitívumát értékelhette, nem történt semmi. Tisztában van azzal, hogy 
ennek a munkának még nincs vége. Miniszterelnök úr látogatása alkalmával volt lehetősége 
arra, hogy a város polgárainak nevében ajánlhassa fel a segítséget. Valamennyiük segítségét  
annak érdekében, hogy meg tudják védeni az ország határait. Ez tavasszal újból aktuális lesz, 
így most kapitány úréknak is felajánlották a segítségüket, mert ez a kötelességük. Köszönte 
mindazt, amit a rendőrség ezen irányban tudott tenni. Megköszönte a kapitány urak és 
valamennyi rendőr munkáját. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3742   Száma: 16.02.25/1/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 09:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a beszámoló elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
18/2016. (II. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város közbiztonságának 
2015. évi helyzetéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 

-----2. Beszámoló a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
 
Szita Károly polgármester: Köszöntötte Róth Zoltán tű. őrnagyot és Gulyás László tű. 
ezredes urakat. A Katasztrófavédelem Tűzoltóság beszámolóját is év elején tárgyalják. 
Felkérte Róth Zoltán tű. őrnagyot szóbeli kiegészítését tegye meg. 
  
Róth Zoltán tű. őrnagy: Köszöntötte a képviselőket. Elkészítette a beszámolóját, de 
olvashatták, hogy nem csak Kaposvár tűzbiztonságát öleli fel. A Kaposvári Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság működési területe közel azonos a kaposvári járással. Ez azt jelenti, 
hogy 76 település felett lát el tűzvédelmi, mentő-tűzvédelmi feladatokat. Ez a 76 település 
majdnem 1500 km2 területet, településeket, mezőket, szántókat, erdőket jelent és az itt élő 
közel 100 ezer embert. Ennek a 100 ezer embernek a biztonsága a tűz biztonsága 
szempontjából fontos számukra érdekük az, hogy együttműködjenek önkéntes szervezetekkel. 
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Ezért a tavalyi évben célul tűzték ki saját állományuk a tűzoltóság elé, hogy szervezett, 
tervezett felkészülés keretében az együttműködéseket, kialakított kapcsolatokat erősítve, új 
kapcsolatokat kialakítva szinten tartsák, fejlesszék, képezzék az állományukat és az 
együttműködésbe bevont szervezetek tagjait. Annak érdekében, hogy a természet erői a 
lakosság által elvárt feladatoknak maximális sikerrel meg tudjon felelni. Ezzel 
összefüggésben azt mondhatja, hogy működési területükön tűzeseteket tekintve 41 település 
volt érintett az elmúlt évben. Kaposvár Megyei Jogú Város mind területileg, mind 
infrastruktúra, mind lakosság szempontjából a legnagyobb. Egyenesen arányos, hogy ez a 
település a legveszélyeztetettebb is lévén az átmenő forgalom, közúti szállítás is sokkal 
nagyobb. A tavalyi év az előző évhez viszonyítva enyhe eseti szám növekedést mutat. 
Folyamatosan minden évet figyelembe véve csökken az esetek száma. A tavalyi évben 
hatályba lépett az új országos tűzvédelmi szabályzat. A lakosok jogkövető magatartást 
mutatnak. Minden fórumot megragadtak arra, hogy a szabadtéri égetéssel kapcsolatos 
szabályozásokat minél szélesebb körben ismertessék, felhívják figyelmüket erre. Régen a 
vonulásaik 80 %-át szabad területi tűzesetek adták. Némely esetben előforduló 
szankcionálásnak köszönhetően jelentős számmal csökkent a szabadtéri tűzesetek száma. Az a 
kis emelkedés a számokban, ami látható, az az átmenő forgalom és az autókból gondatlanul 
kiszórt égő dohánynemű a gondatlanság. Legtöbb esetben sajnos nem tudják őket tetten érni, 
így nem tudnak ellenük a Kirendeltség irányába eljárást kezdeményezni. Azokban az 
esetekben, amikor a helyszínen érték azokat a személyeket, akik vélelmezhetően okozói 
voltak az eseménynek minden egyes esetben eljárás  kezdeményezését folytatták. Műszaki 
mentéseket tekintve elég drasztikus, örömteli az a csökkenés, ami tapasztalható. Több mint 30 
%-ot csökkent a műszaki mentések száma a működési területükön. Ezek sajnos ritkán általuk 
befolyásolható események voltak, közlekedési balesetek voltak javarészt. Tavalyi évben 
elkerülték a tűzoltóság működési területét a jelentősebb viharok. Azok az időjárási 
események, amelyek lezajlottak csendesek voltak, de hosszan elnyúlóak. Sajnos  
vízszívatáshoz, vízkárelhárításhoz többet vonultak, de közterületi fakidőléshez ritkán kellett 
menniük. Elvégezték a kirendeltség irányításával, és útmutatása alapján a lakott területi 
közterületeken álló fák veszélyeztetettségének felmérését. Örömmel mondhatja kevés volt 
azaz eset az elmúlt egy év során, amikor e miatt kellett volna beavatkozniuk. Téves jelzések 
mindig előfordulnak, sajnos a számát csökkenteni egyelőre nem tudják. Azok a téves jelzések, 
melyek hozzájuk érkeztek beépített tűzjelző berendezések bejelzésein alapultak. Ezzel 
kapcsolatban a megfelelő intézkedéseket megtették azért, hogy a berendezések 
felülvizsgálatra kerüljenek és a megfelelő optimális hatékony működésük biztosított legyen. A 
másik, ami okozta a téves jelzéseket a bejelentő téves esemény megítélése volt. Egyre több 
közület és magánszemély rendelkezik szénmonoxid érzékelővel. Szénmonoxid mérgezés, 
szivárgás, jelenléte gyanúja miatt 6 esetben kérték a segítségüket. Egyetlen esetben sem volt 
sérült. A tavalyi év számainak folyamatos csökkenése egy erőteljes megelőző tevékenység 
folyamatos sikerét mutatja. A megelőző tevékenység kiterjed a felkészülésre, kiterjed a 
figyelemhívásra, sajtó megjelenésekre, a gyakorlati bemutatókra. Karácsony előtt 
megtartottak egy gyakorlati bemutatót, amely a karácsonyfa tűzeseteket, az ünnep táján 
előforduló eseményeket mutatta be. Örömmel jelentette, hogy nem volt ilyen esemény, 
amihez vonulniuk kellett volna az ünnepek ideje alatt. A megelőzésbe az egyesületek 
bevonása is szorosan idetartozik. Azért jó számukra, mert mindamellett, hogy az állomány 
ismereteit folyamatosan fejlesztik, mind elméleti, mind gyakorlati oldalról a képzés oldaláról 
is bevonják őket. Képzik az egyesületek tagjait. Az elmúlt évben tűzoltótanfolyamot, 
kisgépkezelő tanfolyamot, tűzoltás vezetői tanfolyamot szerveztek a részükre, amelyet 
sikeresen teljesítettek. Minden esetben a képzésben résztvevők, illetve a képzést végrehajtók, 
az oktatói szerepkörben saját állományukból legalkalmasabb embereket választották be. 
Azért, hogy ők is ismét elevenítsék fel azt a tudást, azt a szakmai elmélet és gyakorlati tudást, 
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amely mindennapi munkájukhoz elengedhetetlenül szükséges. A hivatásos tűzoltóság jelen 
pillanatban 9, tavaly 8 egyesület felett gyakorolt szakmai felügyeletet. A héten kötöttek 
együttműködési megállapodást Csököly településen megalakult tűzoltó egyesülettel. Azért 
fontosok ezek az együttműködések, mert elég nagy kiterjedésű a működési területük. Az 
egyesületek képzett tagokkal, az elsajátított ismereteikkel nekik tudnak segítséget nyújtani. 
Amikor a vonulási körülmények nem teszik lehetővé, hogy 5 vagy 10 percen belül érkezzenek 
ki segítséget nyújtani a rászorulóknak, akkor ők ott vannak a helyszínen és az elsődleges, 
legfontosabb cselekményeket el tudják végezni, ezzel segítve munkájukat, ezzel segítve a 
lakosság tűzbiztonságát. A tavalyi évben pályázatot írtak ki részükre eszközök beszerzésére. 
Azt mondhatja tavalyi évben a 8 egyesület sikerrel pályázott és Kaposvár járás területére több 
mint 10 millió forint értékű olyan felszerelés került, amely a lakosok közelében van, amelyet 
az elsajátított ismeretek birtokában szakszerűen és hatékonyan mind az egyesületek, mind az 
egyesületek mellé kiérkező hivatásos egység fel tud használni a lakosság élet- és  
vagyonbiztonságának megóvása, megőrzése érdekében. A Kaposvári Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség látja el szakmai irányítás és felügyeleti jogkört a Kaposvári Tűzoltó-
parancsnokság felett. A kirendeltség tavalyi évben átfogó ellenőrzést tartott a tűzoltóságon. 
Az átfogó ellenőrzés 2012. április 1-je és 2015. március 31-e közötti időszakot érintette, 
melynek keretében vizsgálták teljes szélességében a tűzoltóság működését. Az átfogó 
ellenőrzés eredménye szerint a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság megfelel a 
hatályos jogszabályoknak és belső szabályzóknak. 2016-ban is az a céljuk, hogy az állomány 
ismereteit szélesítsék, bővítsék, fejlesszék. Ennek szellemében a városban hadrendbe állt  
autóbuszokat már közelről, gyakorlati oldalról feltérképezték, ahogy a CNG töltőállomást is. 
Gyakorlatokat szerveztek ide, és folytatni szeretnék új, más technológiákkal kapcsolatos 
ismeretek elsajátításával, amennyiben a térségükben ezek megjelennek. Úgy gondolja 
elengedhetetlen, hogy naprakészek legyenek. Megköszönte polgármester úrnak azt a 
segítséget, amellyel a Kaposvári Hivatásos Tűzoltóság méltóképen megünnepelhette 
fennállásának 140. évfordulóját. Véleménye szerint, aki a múltját nem ismeri az elődei 
tetteivel, nagyságával nincs tisztában, azokat nem becsüli és nem áll meg emlékezni a régi 
idők nagy tetteire, nem tiszteli a hivatását, annak jövője sincs. Azt gondolja, hogy a 
Szivárvány Kultúrpalota patinás díszterme méltóképen hozzájárult ahhoz, hogy 
megemlékezzenek. Rengeteg versenyen vettek részt az állománnyal. Síverseny, úszóverseny, 
a megyei szervezésű szakmai versenyen ahol I. helyen végzett a hivatásos állomány csapata, 
ezzel bejutott az országos szakmai versenyre, sikerrel helytálltak. Az idei évre vonatkozó 
terveik továbbra is a felkészülés. A tavalyi év a megelőzős éve volt, az idei év a felkészülés és  
szintén a megelőzés éve kell, hogy legyen számukra. Az a jó, ha a lakosság a munkájukat nem 
látja. Ezt csak úgy tudják elérni, ha folyamatosan készülnek és a megelőzésbe minél több 
energiát fektetnek. Ahhoz, hogy a lakosság megértse, illetve segítsék abban, hogy megfelelő  
módon, jogszabálykövetően tudjanak élni.  A biztonságuk, amely minden állampolgár, minden 
élő ember joga biztosított legyen. Céljuk, hogy az állomány képzésével, folyamatos és alapos 
felkészüléssel a jogszabályokból eredő kötelezettségeik végrehajtásával, a velük szembe 
támasztott szakmai elvárásoknak, a természet erői és az élet jelentette kihívásoknak, valamint  
a lakosság elvárásainak maradéktalanul eleget tegyenek ebben az évben is. Megköszönte a 
figyelmet. 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

 
-----Hozzászólások----- 
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Gulyás László tű. ezredes: Hiába keresnék az őrnagy úr beszámolójában azokat a polgári 
védelmi és  iparbiztonsági kérdéseket, szakterületeket, amik egyébként a katasztrófavédelem 
alapkövei, alappillérei,  hiszen ilyen jellegű jogkörökkel a tűzoltó-parancsnokság nem 
rendelkezik. Ezzel összefüggésben a parancsnokság ugyanúgy ellát ilyen jellegű  
részcselekményeket, hatósági vizsgálatokat és jogköröket. Az őrnagy úr említette a tavalyi év 
vonulási számait, a tűz- és műszaki mentéshez kapcsolódó statisztikai számokat, amelyek 
megtalálhatók a beszámolóban is. Valóban a tavalyi év lefolyása során nem igazán voltak 
kiemelkedő tűz- és káresemények, ezért volt idő a megelőzésre és felkészítésre. Véleménye 
szerint összefüggés is van a megelőzés és a statisztikai számok között. A felkészítés nemcsak 
a tűzoltókra vonatkozik, a változásokat nyomon kell követniük, ezeket monitorozni kell mind 
a technológiai, mind a technikai, mind a jogszabályi változásokat ugyanúgy magukévá kell 
tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának érdekében. Ugyanúgy az 
állampolgároknak is meg kell adni az esélyt, hogy ők is fel tudjanak készülni, egyfajta 
öngondoskodást tudjanak nekik megteremteni. Kezdik ezt a fiatal generációk körében, hiszen 
tudva lévő, hogy senki nem szerezhet érettségit úgy, hogy közösségi szolgálatot ne teljesítsen, 
mindezt 50 órában. A tűzoltóság is és a katasztrófavédelem is fogadó intézményként van jelen 
a város életében és várják azon diákok jelentkezését, akik úgy gondolják, érdekli őket maga a 
tűzoltóság, maga a katasztrófavédelem. Alapvetően ezen felkészítések során mindazokat az 
ismereteket megpróbálják nekik átadni, és a későbbiekben belő lük próbálnak meríteni 
utánpótlást. Ha nem is utánpótlás, de annyit elérnek, hogy ezek a diákok szükséges  
tűzvédelmi ismeretekkel rendelkeznek, jelentős előrelépést tudnak maguknak elkönyvelni.  
Célcsoportokat szólítanak meg, aratási konferenciákat rendeznek, éppen azért, hogy az 
aratással összefüggő tűzesetek száma csökkenjen. Ez kimutatható megelőző tevékenység 
ilyen tekintetben. Az önkéntességet nagyon fontosnak tartja. Úgy véli a kaposvári járás és  
tűzoltó-parancsnokság a legtöbb Tűzoltó Egyesület felett gyakorol irányítási jogkört, a 
legtöbbel van együttműködési megállapodása. Ezeket az egyesületeket folyamatosan 
fejlesztik, folyamatosan segítik, pályázatokon indítják őket és eredményesen. Az egyesületek 
különböző szintű együttműködési megállapodásokat köthetnek. Ezeknek a 
megállapodásoknak a legnagyobb kategóriája az önállóan beavatkozó tűzoltó egyesület. Ez 
annyit jelent, hogy azaz egyesület rendelkezik annyi képzett szakemberrel, megfelelő  
végzettséggel, eszközökkel, felszereléssel és az adott, általa vállalt területen önállóan 
beavatkozhat. Nincs szükség a hivatásos egységek vonulására, hisz ez az egyesület 
rendelkezik ezekkel a kompetenciákkal, hogy önállóan fel tudja számolni ezeket a 
káreseményeket. Úgy véli ez nagyon fontos, hiszen önkéntesen csinálják. Ott vannak azon a 
településen, ismerik a lehetőségeket, ilyenképpen megfelelő helyismerettel rendelkeznek. 
Kiemelné, hogy Kaposvár városa I. veszélyeztetettségi csoportba sorolható település, 
veszélyes üzemek vannak a környéken. Ebben az évben jogszabályi előírás szerint egy 
nagyszabású gyakorlatot kell lebonyolítaniuk, a külső védelmi tervét Kaposvárnak teljes  
körűen kell gyakorolniuk. Erre azért van szükség, mert ha bármi gond keletkezik a veszélyes 
üzemben, képesnek kell lennie arra, hogy biztosítsa azokat a körülményeket, amellyel a kár 
felszámolható legyen, és ezzel biztosítsa Kaposvár város lakosságának biztonságát. 
Rendőrkapitány úr is említette, hogy Kaposvár város megy előre, ezt ők is érzékelik 
statisztikailag is. Mindazon tűzvédelmi, polgári védelmi és iparbiztonsági szakhatósági 
jogkörök kapcsán a beruházásokban, fejlesztésekben benne vannak vagy I. fokú hatóságként, 
vagy szakhatóságként. Ezek plusz feladatokat rónak rájuk, de örömmel vállalják, mert  
Kaposvár javát szolgálják.   
 
Szita Károly polgármester: Megköszönte ezredes úrnak és őrnagy úrnak a beszámolót. 
Amikor az önkormányzati tűzoltóságok kapcsán úgy döntöttek, hogy átadják a feladatot 
törvényi szabályoknak megfelelően, az embernek fájt a szíve. A kaposvári tűzoltók közel 
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voltak valamennyiükhöz, de közel is maradtak. Megköszönte, hogy a rendelkezésükre állnak 
és valóban most is számíthatnak maradéktalanul a munkájukra. Gratulált ahhoz, hogy 
prevenciójuk, megelőző tevékenységük következtében is csökkent a beavatkozások száma. 
Kicsit elkeserítette, hogy Kaposváron 32 %-kal nőtt a tűzesetek száma, ezek a tűzesetek – 
mint ahogy őrnagy úr is mondta – zöldégetésből adódtak. Akkor, amikor ingyen elviszik a 
zöldet, amikor csak ki kell rakni és a zöldnaptár alapján a város összeszedi és kiviszi a 
komposzt telepre. Van egy nagyon szigorú helyi rendeletük, amely meghatározza és 
leszabályozza, hogy hol, mikor és hogy lehet égetni. Belterületen sehol és semmikor. Reméli 
a következő esztendőben ez a 32 % növekedés csökkenni fog. Hat esetben volt bejelentés  
szénmonoxid mérgezés, szivárgás gyanújával. Kérte mindenkinek a segítségét, ez év második 
felétől a kéményseprés ingyenes szolgáltatás lesz. Valószínűleg a kéményseprők 
tevékenysége július 1-jétől fog megnövekedni, amikor már nem kérnek térítési díjat. Reméli 
mindnyájan élni fognak azzal a lehetőséggel, hogy a soron következő fűtési szezon előtt a 
tüzelő berendezéseiket átnézessék, hogy ez a hat eset se forduljon elő. Megköszönte ezredes 
úrnak és őrnagy úrnak a munkáját és rajtuk keresztül az állomány valamennyi dolgozójának a 
munkáját.  
  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3743   Száma: 16.02.25/2/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 09:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a beszámoló elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
19/2016. (II. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 

-----3. Előterjesztés a Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgó Fesztivál 2016. évi, illetve 
a 2017-2021. közti kaposvári megrendezéséről----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
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Szita Károly polgármester: A Sport és a Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést. A 
Jogi Bizottság azzal a módosítással támogatta, hogy a 2016. évre vonatkozó együttműködési 
megállapodás 2.) pontjába a kosárlabda sportág is kerüljön bele. Kérte a képviselőket a 
napirendhez kapcsolódóan egy 3 perces rövidfilmet nézzenek meg. 
 

- Prezentáció 
 
Megköszönte, jó kis reklámfilmnek tartja a város mellett. A bejátszásból is kiderült az egész 
értelme. Nem kívánja vitatni, hogy 4000 ember egy hét alatt mennyi pénzt költ el 
Kaposváron, nem is ezt tartja fontosnak. Egyet biztosan tud, ebben az időszakban a környéken 
sincsenek szabad szállodai férőhelyek. Sokkal nagyobb az értéke annak, hogy fiatal gyerekek, 
emberek Európa nagyon sok országából, illetve több kontinensről is eljönnek ebbe a városba 
és megismerkednek egymással. Beszélgetnek, sportolnak és közük lesz valamilyen szinten 
egymáshoz. Ezt tartja legnagyobb értékének ennek a fesztiválnak. Ezért hozta be ezt az 
előterjesztést és ezért támogatja.  
  

-----Kérdések----- 
 
Kováts Imre képviselő: A bizottsági ülésen kérdése volt, a kosárlabda mérkőzések, amely 
része ennek a fesztiválnak hol kerülnek megrendezésre, mivel a másik sportágakban tételesen 
meg vannak határozva. Akkor azt az ígéretet kapta, hogy az előterjesztés mellékletét képező 
együttműködési megállapodásban javítva lesz. Nem történt meg. Kérdése, a kosárlabda 
mérkőzések hol kerülnek megrendezésre? 
  
 
Hangai István igazgató: Tornatermekben lesznek a kosárlabda mérkőzések, a gépész 
kollégiumban, az egyházi iskolában a főtér mellett, illetve a Gyakorló Iskolában lesznek. 
Csapatoktól függ, lehet még egy termet be kell vonniuk, ha sokan lesznek.  
 
Szita Károly polgármester: Megköszönte a választ. Kérte, legközelebb, ha ígérnek valamit,  
hogy bekerül az előterjesztésbe bizottsági szakban, akkor azt írják bele.  
 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3744   Száma: 16.02.25/3/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 10:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
20/2016. (II. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgó 
Fesztivál 2016. évi, illetve a 2017-2021. közti kaposvári megrendezéséről szóló előterjesztést 
és úgy határozott, hogy a rendező Jogo Bonito Európa Kft-vel a Nemzetközi Ifjúsági 
Labdarúgó Fesztivál kaposvári megrendezéséről szóló megállapodásokat a 2016 évre, illetve a 
2017-2021. közti 5 éves időszakra vonatkozólag, az előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal azzal a módosítással hagyja jóvá, hogy a 2016. évre vonatkozó együttműködési 
megállapodás 2.) pontjába a kosárlabda sportág is kerüljön bele. A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodások aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:      Molnár György igazgató  
   Szerb György sport referens  
Határidő:  2016. március 11. 
 
 

-----4. Előterjesztés a Kaposvári 56-os Emlékév programjáról----- 
 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
 
Szita Károly polgármester: Megköszönte, hogy az előterjesztés tárgyalásán az 
Emlékbizottság három tagja is jelen van. Köszöntötte Szigetvári Györgyöt a város 
díszpolgárát, dr. Gáspár Ferencet szintén a város díszpolgárát, dr. Szávai Ferenc rektor urat és  
dr. Fekete László elnök urat. Az Emlékbizottság kétszer ülésezett, és az elhangzottak kapcsán 
fogalmazódott meg az az előterjesztés, ami itt van előttük. Úgy döntött Kaposvár Megyei 
Jogú Város Képviselő-testülete korábban, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. 
évfordulóján méltó emlékünnepségeket tervez. A legfőbb célja az az Emlékbizottság 
küldetésének is, hogy olyan programokat állítson össze, amely ’56 szellemiségét és ’56 
történéseit közkincsé teszik. Megpróbálják úgy beleégetni – jó értelemben – a kaposvári 
fiatalok tudatába is, hogy lobogjon úgy ’56, mint ’48. Nem kis feladat ez, de ez a 60. 
évforduló alkalmat teremt arra, hogy ezzel a lehetőséggel, ami előttük áll, élni tudjanak. Erre 
állított össze az Emlékbizottság egy programot, amely a hivatalos  ünnepségeken túlmenően 
tartalmaz a közterületeken való, a szem által megkerülhetetlen vizuális megjelenítéseket. 
Tartalmaz természetesen irodalmi pályázatokat, képzőművészeti pályázatokat, tartalmaz 
plakátversenyeket, stb. ezek mind részesei ennek az előterjesztésnek. Legfontosabb, amit  
javasolni kíván – ez az előterjesztésből is kiderül – a kaposvári emlékév június 16-tól 
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november 4-ig tartson. Erre az időszakra javasolja az Emlékbizottság összpontosítani 
mindazt, ami ünnepségek formájában is a kaposvári ’56-os megemlékezéseket jelentené. Ha 
információja helyes, Magyarország Köztársasági Elnöke ma fogja megnyitni – a 
kommunizmus áldozatainak emléknapján – a magyarországi emlékévet. Felkérve 
Magyarország településeit ahhoz, hogy csatlakozzanak ehhez és méltóképen ünnepeljék meg. 
Ezt Magyarország Kormánya is támogatni kívánja. 14 milliárd forintot különített el a 
Kormány magyarországi településeknek az emlékév támogatására. Ezek a pályázatok 
megjelentek már, létrehozott egy emlékbizottságot is, mindazon pályázatok, amelyek az ott 
megjelölt kategóriákba, pénzügyi határokba nem férnek bele, arról a bizottság majd külön fog 
dönteni. 25 millió forint keretösszeget kér az Emlékbizottság Önöktől abban a hitben és 
reményben, hogy talán csak a töredékét kell majd felhasználni. A vizuális megjelenítésre az is  
megjelenik, hogy június 16-tól november 4-ig valamennyi közintézményen történelmi 
lobogónk az ’56-os lyukas zászló lesz kint. A Városházán már holnaptól egészen november 4-
ig. Megköszönte az Emlékbizottság javaslatait, nagyon sok munkája lesz még a bizottságnak 
az év során. A mai jóváhagyást követően elindul a tényleges munka. Jágerné Katona Zsuzsa 
kolléganő je és Kovács Kristóf kollégája segíti magát az Emlékbizottság munkáját, ha a 
képviselőknek konkrétabb kérdései lesznek, nyugodtan forduljanak hozzájuk bizalommal. Az 
előterjesztés még kiegészül azzal, hogy valamennyi testvérvárosuknak küldenek egy lyukas 
zászló, leírják benne, hogy miért lyukas az a zászló és kérik őket, hogy helyezzék ki a 
Városháza homlokzatán. Kérte a képviselőket, ha van kérdésük tegyék meg akár hozzá, akár 
az Emlékbizottsághoz. 
  
 

-----Kérdések----- 
 
 
Pintér Attila tanácsnok: Kicsit kérdése is lenne és kicsit javaslata is. Sok idejük nem volt  
áttanulmányozni az anyagot, de ha az előkészület időszakában megfogalmazódik még javaslat  
a Közgyűlés tagjaiban, akkor fordulhat az Emlékbizottság tagjaihoz?  
  
Szita Károly polgármester: Az Emlékbizottság tagjai részéről merült fel, hogy évközben is 
jöhetnek javaslatok és ötletek, azt szeretnék, és arra kérték, hogy legyen lehetőségük arra, 
hogy meg tudják valósítani, ha olyan. Tanácsnok úr akár most a hozzászólásában, akár 
később, ha valami új ötlet javaslat felmerül Katona Zsuzsához, Kovács Kristófhoz, vagy akár 
közvetlenül hozzá is fordulhat és beviszik az Emlékbizottság elé. A lehető legszélesebb 
körben, a lehető legszélesebb összefogással emlékezzenek ’56-ra, meg fogják valósítani. 
  
 

-----Hozzászólások----- 
 
 

Pintér Attila tanácsnok: Az anyagot áttekintve egy konkrét javaslat fogalmazódott meg 
benne a város közterületein megjelenő látványelemekkel kapcsolatban. Szerepel egy T-34-es 
harckocsi elhelyezése is, amely akár egy turisztikai potenciállal rendelkezhet. Fontosnak 
tartja, amikor a Közgyűlés elfogadta, hogy Nagy Imréről nevezzenek el közterületet 
Kaposváron akkor úgy tűnt neki, hogy Kaposvár nemzetközileg is legismertebb szülötte Nagy 
Imre mártír miniszterelnök. Véleménye szerint helyén való lenne, ha a szobornál a téren egy 
olyan táblát helyeznének el,  amely nemcsak magyar nyelven, hanem idegen nyelven is  
tájékoztatja a turistákat, Kaposvár vendégeit, hogy kinek is látják a szobrát és miért is olyan 
jelentős Magyarország történetében az ő személye. Úgy gondolja, helyén való lenne az  
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évforduló kapcsán egy tájékoztató táblát elhelyezni, amely méltó, és  alkalmas  lenne az  
ünnephez. 
  
dr. Giber Vilmos tanácsnok: Áttanulmányozva az anyagot felemelőnek tartja ezt az ünnepi 
programot és a hozzá kapcsolódó rendezvényeket. Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
hallgatói csináltak egy felmérést a történelem oktatásról, aminek az eredménye az lett, hogy a 
történelem tanárok 40 %-a még ellenforradalomként, 30 %-a semlegesen, és fennmaradó 
részük ’45-ben megáll a történelem oktatásban. Ennek akkor lesz értelme, ha ebbe bevonják a 
történelem tanárokat, az intézményvezetőket, legfőképp az ifjúságot. Úgy gondolja ez az 
ünnepség a nélkül semmit nem fog érni. Ennek a 60. évfordulónak egyben tudatformálónak is  
kell lennie és úgy gondolja, az igazi hatást akkor érik el, ha ’56-nak az igazi eszmeisége 
valahol gyökeret ver az ifjúságuk tudatában. Ehhez kell olyan elszántság és  olyan meggyőzés 
azok fölött, akik az ifjúságot befolyásolják, hogy a 60. évforduló elérje célját.  
Szita Károly polgármester: Teljes mértékben egyetért Giber tanácsnok úr által 
elmondottakkal. Pintér tanácsnok úr nyitott kapukat dönget, hisz főépítész asszony már ki is 
találta, mivel a Nagy Imre parkot nem tudják táblával megjeleníteni,  a történetet fogják egy 
emlékkőre, vagy emléklapra leírni a szobor környékén. Ez ebben az évben el fog készülni. A 
másik tankot kell szerezni, ami nem egyszerű, ritkaság számba megy Magyarországon ennek 
a beszerzése. Már utána néztek honnan és mennyiért szerezhető az a típusú orosz tank, ami itt 
volt ’56-ban Kaposváron. A Zsolnai kút környéke át lesz alakítva a TOP kapcsán, az az árkád 
nem úgy nézett ki, zártsorú beépítés volt ’56-ban. Annak a képét vissza fogják hozni 
látványtervezéssel, azt fogja áttörni a tank megfelelő vizuális elemekkel felépítve. Köszönte 
és biztatja, ha bárkinek valamilyen javaslata, ötlete van, tegye meg felé, mert szükségük van 
javaslatra.  
 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3745   Száma: 16.02.25/4/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 10:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

21/2016. (II. 25.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári 56-os  

Emlékbizottság által az 1956-os forradalom 60. évfordulójáról való méltó 
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megemlékezésre összeállított programtervezetet, és úgy határozott, hogy azt az alábbiak 
szerint elfogadja: 

 
I. A város közterületein megjelenő látványelemek: 

1. A város intézményeire az emlékévben lyukas nemzeti zászlók kerülnek. 
2. A város plakáthelyeire plakátokat helyezünk, melyeken régi fotókon korabeli 

újságokból idézetek szerepelnek. 
3. A Fő utcán a kandeláberek közé művészeti pályázaton nyertes zászlókat 

feszítünk ki. 
4. A Kapos Hotel Ady Endre utcai homlokzatára kihelyezett óriásmolinón 

jelenítjük meg a plakátpályázat első helyezettjének munkáját. 
5. 2016. október 23-a estéjén a Városháza épületére kivetítjük a témában kiírt 

pályázaton első helyezést elért fényfestők produkcióját. 
 

6. Egy hatástalanított T–34-es harckocsit és hozzá kapcsolódóan egy felkért, a 
témában már tapasztalatokkal bíró grafikus által tervezett, akár turisztikai 
potenciállal is bíró installációt telepítünk a város egy forgalmas pontjára. 

 
II. Pályázatok 

1. Irodalmi pályázatot hirdetünk a diákság körében novella, vers, valamint 
irodalmi mélyinterjú kategóriában. Az arra érdemes pályaművek a 
KaposvárMost internetes portálon, a vizuális művészeti pályázatra beérkezett 
munkákkal kombinálva jelennek majd meg. 

2. Vizuális művészeti pályázatot hirdetünk szintén a diákság körében plakát, fotó, 
illetve mozgókép kategóriában. A plakátpályázaton feltételként szabjuk 1956 
60. évfordulójának hangsúlyos megjelenítését. A mozgóképes produkciók 
elkészítésére kiírt tender felhívása a mobiltelefon-alapú, 3–5 perc terjedelmű  
filmetűdöket részesíti előnyben. 

3. Fényfestő produkciók számára hirdetjük meg harmadik művészeti 
pályázatunkat, amelynek nyertes pályaműve színesíti majd az október 23-a 
estéjén a Kossuth téren megrendezett ünnepi műsort. 
 

III.  Ünnepi programok, megemlékezések 
1. 2016. október 22-e estéjén a Szivárvány Kultúrpalotában ünnepélyes keretek 

között adjuk át A Szabadságért Kaposvár Emlékérmet. A rendezvényen 
felhasználjuk a művészeti pályázaton nyertes alkotásokat – az irodalmi 
műveket a Csiky Gergely Színház színészei adják elő, a színpadi hátteret a 
vizuális művészeti pályázatra beérkezett pályaművek (fotók és mozgóképek) 
vetítése tenné különlegessé. 

2. 2016. október 23-án délelőtt megemlékezést tartunk a Nagy Imre-szobornál és 
A szabadság angyala emlékműnél. 

3. 2016. október 23-a estéjén ünnepi műsort rendezünk versekkel, valamint a 
Városháza épületére történő fényfestéssel. 

4. A 2016. november 4-e estéjén rendezendő megemlékezést a történelmi 
esemény tragikus hangulatához illő fényfestéssel színesítenénk. 

 
IV.  Kiállítások, egyéb rendezvények 

1. Fotókiállítást rendezünk családi gyűjtemények anyagaiból válogatott képekkel, 
az időszakból származó tárgyakkal színesítve. 

2. A Somogy Megyei Levéltár kiállítást rendez az archívumában fellelhető  
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kaposvári vonatkozású anyagokból. 
3. A művészeti pályázatokra beérkezett képzőművészeti anyagokból összeállított 

kiállítást rendezünk. 
4. Kiállítást rendezünk a Strötter Péter – Mansfeld Péter harcostársa – által 

összeállított dokumentumgyűjtemény anyagából válogatva. 
5. Rendhagyó történelemórákat szervezünk Szigetvári György és Strötter Péter 

közreműködésével. 
6. A Szivárvány Kultúrpalota 56-os témájú, illetve kortárs filmeket vetít, önálló 

műsorrendbe szervezve. 
 

V.  Egész évben folyamatosan futó projekt 
1. Hiánypótló cikksorozat keretében ismertetjük a Nagy Zoltán helytörténész 

írásai nyomán megismert 56-os forradalmárok további sorsát. A helytörténész 
az emlékév végén összegző tanulmányt készít. 

VI.   Kiadványok, konferencia 
1. A Somogy című  folyóirat 56-os különszámmal jelentkezik. A szám 

törzsanyaga a hivatásos művészek munkáira épül, egy fejezetében pedig az  
irodalmi pályázat díjnyertes alkotásai kapnak helyet. 

2. Történészkonferenciát szervezünk ismert történészek és doktorandusz 
hallgatók közreműködésével, akik előadásaikban ismertetik 1956 somogyi és 
kaposvári vonatkozásait. A konferencia előadásainak anyagából 
tanulmánykötetet jelentetünk meg. 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a programsorozat megszervezésére 25 000 
000 Ft támogatást biztosít. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Jenei Zoltánné irodavezető 
Határidő:   értelem szerint 
 
 
Szita Károly polgármester: A bizottság tagjai nyugodtan maradjanak, ha van kedvük. 
Folytatják a Közgyűlés munkáját és 10.50 órakor fog szünetet elrendelni és meghallgatják 
rektor úr emlékbeszédét, és részt vesznek az ünnepségen. 
  
 

-----5. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének 
módosításáról----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

 
Szita Károly polgármester: Ha visszaemlékeznek az elmúlt esztendőre, akkor elmondható, 
hogy a város történetének egyik legsikeresebb esztendeje volt. Az elmúlt 12 évben nem volt  
olyan alacsony a munkanélküliek száma, mint 2015-ben. 2015-ben folytatódott a város 
vagyonának a növekedése, példaként említené a válság évében 66 milliárd volt, év végén 78 
milliárd forint a város vagyona. A munkanélküliség jelentős csökkenése mellett öröm, hogy 
nőtt a helyi gazdaság. Ez a legfontosabb nemcsak a munkahely teremtés tekintetében is, 
hanem amiatt is, hogy nő a helyi gazdaság, nő  az általuk befizetett helyi adó és ez teszi 
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lehetővé azt, hogy meg tudják tenni mindazt, ami a város polgárai számára fontos. 
Végrehajtották azokat a beruházásokat, fejlesztéseket 2015-ben, amiket elhatároztak, egy 
része például az orvosi rendelők felújítása. Mindenkinek megköszönte azt a munkát, amit  
2015-ben nyújtott, különösen a város polgárainak, vállalkozóinak. Olyan kiegyensúlyozott 
költségvetési évet tudhatnak maguk mögött, ami az előterjesztés számaiból is kiderül, ezt nem 
is kell ismertetnie. 
  
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3746   Száma: 16.02.25/5/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 10:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
22/2016. (II. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetését megállapító rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a következő 
határozatokat hozta: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az állami támogatással 
épített bérlakások bevétellel nem fedezett fenntartási és működési kiadásaihoz a 
Nyugdíjasháznál és a Nádasdi – Csillag utcai 20 db bérlakásnál hiányzó 3.425 e Ft 
összeget a bérlakás számlák céltartalékban elkülönített, kötött célú maradványa terhére 
átcsoportosítja. A többlettel rendelkező elkülönített számlákról az átvezetés a számlák 
2015. december 31-ei egyenlege arányában történjen meg. 
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Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:            2016. március 31. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester hatáskörébe utalt döntésekről 

szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:            azonnal 

 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3747   Száma: 16.02.25/5/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 10:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 3/2016.(III.1.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító, 
1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

-----6. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 
módosításáról----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

 
Szita Károly polgármester: A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása, ami két fontos 
dolgot említ meg. Az egyik a Magyar Kormány úgy döntött, hogy 15 megyei jogú városnak 
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biztosít külön forrásokat néhány fejlesztésének a végrehajtására, a Modern Városok kapcsán. 
Ebből a város 2 milliárd forinttal részesül és ennek a felhasználását hozták be most, hogy mire 
is fogják költeni. Ebből el tudják kezdeni a Bereczk Sándor út- és járda felújítási programuk 
IV. ütemét. Három éve kezdték, akkor a város történetének addigi legnagyobb felújítását 
végezték el egy év alatt 500 millió forinttal. Azt követően 2 milliárddal folytatták, akkor a 
város történetének legnagyobb út- és járda felújítását végezték. A III. ütem az ipari üzemek 
útfelújítása volt, kivezető utak, kamionparkoló felújítása. Most elkezdik a IV. ütemet és 1,2 
milliárd forintot fordítani útépítésre, út-, illetve járda felújításra. Ezt az 1,2 milliárd forintnak 
készítették el a javaslat sorát azzal, hogy ez hosszabb, mint amire az 1,2 milliárd forint elég 
lesz. Mivel európai nyílt közbeszerzési eljárás lesz az összeghatárt nem adták meg. Ebből a 
pénzösszegből szeretnék elvégezni a Bajcsy Zsilinszky utca felújítását a Zárda utcától a Virág 
utcáig. Ez egy nagyon jelentős felújítás lesz, úgy gondolja, kevés olyan autós ember van, aki 
hetente háromszor-négyszer ne menne végig rajta. A másik a Németh István fasor, amit 
elkezdtek a déli oldalon azt a sétányt végig tudják vinni, de más látvány fogja fogadni az  
északi oldalon is, mert ott is megcsinálják a szegélyt, zöldsávot, parkolókat és egy teljes új 
aszfaltot kap a Németh István fasor. A harmadik az új utcának a megnyitása, amely a Bajcsy 
Zsilinszky utcát köti össze a Fő utcával. Ez a három legjelentősebb a sok egyéb apró mellett. 
Az előterjesztésben olvashatják, hogy elindítják a Modern Város programban azokat a 
munkákat, amelyek lehetővé teszik számukra azt, hogy igénybe véve a Kormány által nyújtott 
előleget. Olyan feltételes közbeszerzési eljárásokat tudjanak lefolytatni, amelynek van 
nyertese, van konkrét kivitelezője és ennek ára, hogy kérni tudják ennek kapcsán a kormányt, 
hogy hozza meg kötelezettségvállalást és a végleges döntést az árról. Annak értelmében, hogy 
a feltételes közbeszerzésnél eredményt hirdethessenek. Ezek a jóváhagyási tervek készítése, 
amelynek elkészülte feltétele a feltételes közbeszerzési eljárások kiírásánál. A színháznál, az 
uszodánál, a sportcsarnoknál, a Desedánál, a kórház déli tömbjénél, ezek láthatóak itt az 
előterjesztésben. A másik nemzetközi versenyt rendez Kaposvár ökölvívásban, Junior Európa 
Bajnokságot. Aláírtak egy megállapodást, amennyiben jóváhagyják a képviselők akkor lép 
életbe. Magyarország elnyerte a Junior Európa Bajnokság megrendezését Anglia, Svédország, 
Dánia, Lengyelország és Bulgária előtt. Az országon belül Kaposvár elnyerte a rendezés jogát  
Pécs, Kecskemét, Debrecen és Keszthely előtt. Kaposvár győzelmének nagymértékben 
köszönhető az, hogy a Dél-dunántúli régióban az ökölvívás regionális központja a város. 
Tavaly közel 15 millió forintot áldoztak rá, és a Dózsa edzőcsarnok ökölvívó termét öltözővel 
együtt kialakították. Másrészt az elmúlt 5 évben itt van a legjobb utánpótlás. 15 millió 
forintba kerül ez az önkormányzatnak étkezés, szállásférőhely stb. Tájékoztatta a 
képviselőket, ha a mai pozitív döntésük megszületik Dér Tamás alpolgármester úr a szervező 
bizottság egyik vezetője, az önkormányzat részéről ő képviseli az Európa Bajnokság 
koordinációját, szervezését, és mintegy 300 versenyző és 60 sportvezető részvételére számít 
az Ökölvívó Szövetség egy héten keresztül. Megköszönte a segítséget Giber Vilmos  
tanácsnok úrnak abból a minőségébő l, hogy a Klebersberg Kollégiumnak az igaz gatója, és  
szükségük van a szállásférőhely tekintetében, arra a kollégiumra is. Természetes, hogy az 
ökölvívók – mivel érettségi időszakba is belenyúlik – csak aludni fognak menni oda, nem 
futballisták, ökölvívóknál fegyelem van.  
  

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Nem szerepel az előterjesztésben a költségvetési rendelet  
módosítását illetően, de az évértékelőben tett róla említést, hogy a Csiky Gergely Színház 
felújításának előkészületeire 1,4 milliárd forintot kapott Kaposvár és erről már van 
Kormánydöntés. Kérdése volt, milyen ütemezésre számíthatnak 2016-ban, mire lesz elég ez  
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az 1,4 milliárd forint ebben az évben? 
  
Szita Károly polgármester: Kaptak előleget, ezek azok az előlegek, melyek lehetővé teszik 
azt, hogy eljussanak a feltételes közbeszerzés eredményeihez, hogy a Kormány meghozza a 
végleges döntését. Az 1,4 milliárd a színház esetében jóval nagyobb, de itt is csak végleges  
döntés a feltételes közbeszerzés eredményét követően lesz meghatározható. Arra kérte Rátóti 
igazgató urat, hogy egy olyan programot állítsanak össze, hogy az új évadot már nem ott 
kezdik. Főépítész asszony tájékoztatása szerint még a közbeszerzési eredményhirdetés előtt is 
vannak olyan munkák, amely azonnal szerződtethetők és elkölthetők. Ha eljutnak augusztus 
végére, hogy van közbeszerzési eredményük, akkor biztos, hogy az 1,4 milliárd az év végéig 
elkölthető. 
  

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok: A határozati javaslatot és az önkormányzati rendelet módosítását 
támogatja. A határozati javaslat 1. pontjában van egy felsorolás, ami a felhalmozási 
feladatokat sorolja fel.  Ezen felsorolásból két területre kérne figyelmet, részben részlegesen 
át- és újra gondolni szíveskedjenek. Az egyik szakemberek számára szolgálati lakások 
építésének előkészületi munkálatai. Ezzel semmi gond, tudomása szerint két terület van 
szakember lakásokra kijelölve az egyik a Dési Huber köz, a másik a Fejedelem utca. Kérte, 
hogy a donneri központi részen pár szolgálati lakásban szíveskedjenek gondolkodni. Az a 
terület hamarosan fel fog értékelődni az intermodeális csomópont elkészülte, a versenyuszoda 
elkészültével, netán ott még szálloda is lesz. Jó lenne, ha ezen a területen pár 
magántulajdonban lévő ingatlan lebontásával új szolgálati lakásokat építenének. Minőséget is  
emelnék, és nagyon jó helyen lenne, közel a városhoz. Nem biztos, hogy a város szélére 
kellene szolgálati lakásokat építeni. A másik a kórház déli tömbjével kapcsolatban, a déli 
területen lévő épületek bontása. A mostani terv szerint kórház két legrégebbi épülete 
kivételével minden bontókalapács alá kerül. Csak kegyelmet szeretne kérni pár jó minőségű, a 
XIX. századra jellemző polgári épületre. Tudja, hogy a parkosítás, és a parkolók útjában 
állnak, de a két épületen kívül még pár épületet meg kellene tartani. Ez a XIX. századi 
Kaposvárra jellemző volt akkor, amikor a legbüszkébbek Német István polgármester 
tevékenységére, akkor alakult ki gyakorlatilag Kaposvár polgári város jellege. 
  
Szita Károly polgármester: Ahhoz, hogy ne legyen több szegregátum Kaposváron tudatos, 
előre megfontolt szándékkal elvégzett munkálatokat kell végrehajtani.  Azért, hogy a 
szegregátumok megakadályozását új lakások építésével felajánlva tudja ajánlani. Ezek az 
ingatlanok többsége magántulajdonban van, ezért fogalmaztak meg lakásépítési területet is, 
ami későbbi előterjesztésben látható. El kell dönteni, mit akarnak csinálni. Már eldöntötték, 
hogy a déli tömbbe 250 parkolót akarnak kiépíteni, parkot akarnak építeni, vagy funkcióval 
nem rendelkező múzeumot csinálnak, amit később majd nem tudnak fenntartani. A képviselő-
testület ezt már eldöntötte. 
  
 

Szavazás eredménye 
 
 

#: 3748   Száma: 16.02.25/6/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 10:47  
Típusa: Nyílt 
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Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
23/2016. (II. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2016. évi 
költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 
 

1.) A Közgyűlés a 1003/2016.(I.13.) Kormányhatározattal megítélt 2 milliárd Ft  
fejlesztési támogatásból a következő felhalmozási feladatokat kívánja megvalósítani:  
Csiky Gergely Színház felújítás jóváhagyási terv készítése; 
Szakemberek számára szolgálati lakások építésének előkészítési munkái; 
Új városi sportcsarnok építéshez jóváhagyási terv készítése tender terv szintű műszaki 
tartalommal; 
Új fedett 10 pályás versenymedencés városi uszodához jóváhagyási terv készítése 
tender terv szintű műszaki tartalommal; 
Deseda kemping fejlesztéshez jóváhagyási terv készítése; 
Kórház anyaépület felmérési terv, műemléki diagnosztikai terv, jóváhagyási terv 
készítése, területen lévő épületek bontási terve; 
Bajcsy-Zs. Utca rekonstrukció Tallián Gy. u. és Biczó F. u. közötti szakaszon 
(szennyvízvezeték csere, csapadékvíz csatorna csere, útfelújítás, járda felújítás, 
szegélyek, parkolók kialakítása, D-i oldalon sétány kialakítása); 
Bajcsy-Zs. Utca rekonstrukció Biczó F. u. és Virág u. közötti szakaszon (vízvezeték 
rekonstrukció, szennyvízvezeték csere, csapadékvíz csatorna rekonstrukció, 
útfelújítás, járda felújítás); 
Németh I. fasor felújítása (járda felújítás, parkoló kiépítés, zöldfelület- közterület 
rekonstrukció, csapadékcsatorna rekonstrukció, útfelújítása); 
Új utca nyitása Bajcsy-Zs. u. és Fő u. között; 
Kórház déli tömb területén 200 férőhelyes parkoló építése; 
Kórház déli tömb területén lévő épületek bontása; 
MÁV felvételi épület előtti kandeláberek + egyéb közvilágítási feladatok; 
Állomás u. Kaposfüredi u. kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése; 
Zaranyi ltp, és sportcsarnok között járda építés, útfelújítás; 
Nemzetőrsori Bölcsőde előtt parkoló építés; 
Honvéd u. - Nemzetőr sor közterület rehabilitáció; 
Hegyi u. - Virág u. ív átépítése, balesetveszély megszüntetése; 
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Alkotmány u. forduló kiépítése; 
Kisméretű buszvárók átalakítása (10 db); 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  2017. december 31. 
 

2.) A Közgyűlés támogatja a Kaposváron megrendezésre kerülő Junior Ökölvívó Európa 
Bajnokság megrendezését. A Közgyűlés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 
részére szervezési feladatokra 13.164 e Ft-ot, a kollégiumi szálláshely biztosítására a 
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság részére 1.836 e Ft-ot különít el a 
költségvetési rendelet céltartalékában.   
 
Felelős:                  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:      Molnár György igazgató 
Határidő:               2016. április 30. 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3749   Száma: 16.02.25/6/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 10:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 4/2016.(III.1.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 
2/2016.(II.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
Szita Károly polgármester: 12.30 óráig szünetet rendelt el. 11.00 órakor kezdődik a 
megemlékezés, melyre szeretettel vár mindenkit.  
 
  

-----7. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról----- 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
 

dr. Csillag Gábor jegyző: A Jogi Bizottság azzal a módosítással támogatta a rendeletet, hogy 
a 11. §-a az alábbiakkal egészüljön ki. Az önkormányzat a zöld alapszínnel ellátott forgalmi 
rendszámmal rendelkező környezetkímélő gépkocsik számára – a Kontrássy közi parkolóház 
és a III. övezeti mélyparkoló kivételével – a város minden fizetőparkolójában díjmentes  
parkolást biztosít. Ezen kiegészítésnek megfelelően a rendelet 2. §-át a testület ne fogadja el,  
illetve a rendelet 3. §-ának számozása 2. §-ra módosuljon.  
 
Szita Károly polgármester: Ez a módosítás arról szól, hogy mindegy hogy honnan érkezik 
Kaposvárra a zöldrendszámmal rendelkező autó Ausztriából, vagy Miskolcról az ingyenesen 
parkolhat Kaposváron. 
  

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Pintér Attila tanácsnok: Ha jól érti polgármester úr szavait, akkor támogatja a módosítást. 
Utána nézett, hogy Magyarországon mennyi ilyen zöldrendszámú gépjármű van jelenleg 
forgalomban, kb. 300. Ez nem a tisztán elektromos hajtású gépkocsikat jelenti csupán, hanem 
a külső töltésű hibrid gépkocsikat, amelyek legalább 25 km-es elektromos hatótávval 
rendelkeznek. A növelt hatótávú plugin hibrid gépkocsikat, amelyek legalább 50 km-es  
hatótávval rendelkeznek, és a nulla emissziós gépjárművekre terjed ki. Ez jelen pillanatban 
kb. 300 autó Magyarországon és valóban az volt a cél tömören, amit a polgármester úr 
említett. Mindegy honnan jön turista, vendég, kaposvári, ha zöld rendszáma van, akkor 
díjmentesen parkolhasson Kaposváron. 
 
Szita Károly polgármester: Kérte, hogy az elhangzott módosítással együtt fogadják el a 
rendelet tervezetet. 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3750   Száma: 16.02.25/7/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 12:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
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Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 5/2016.(II.29.) 
önkormányzati rendeletét a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010.(XI.17.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
 
 
-----8. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 

6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 
 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Torma János tanácsnok: Az előterjesztés apróbb korrekciókat, módosításokat említ.  
Valóban ténylegesen nincs szó nagy változásokról, de a kisebb módosítások is nagyon 
fontosak a rászorulóknak, az igénybe vevőknek. Többek között arról van szó, hogy a 
települési támogatás keretében nyújtandó, adható lakásfenntartási támogatás esetében 
jelentősen növekszik az elismerhető lakásnagyság 60-ról 100 m2-re. Ez azt jelenti, hogy 
sokkal többen élhetnek ezzel a lehetősséggel és jóval többen vehetik igénybe ezt a támogatási 
formát. Ugyanakkor az élethez is igazodik, mert azok az idősebb korúak, akik egymaguk, 
vagy kettesben maradtak egy nagyobb lakásban még inkább jogosultak lesznek ennek a 
támogatási formának az igénybevételére. Azt gondolja az sem elhanyagolható, hogy bizonyos 
esetekben havi 2.000.- Ft-tal nőhet ennek a támogatási formának az összege. A beiskolázási 
segély kapcsán szintén bővül a kör, hiszen jelentősen 47.000.- Ft-ról 57.000.- Ft-ra nő az egy 
főre jutó jövedelemhatár, így ezt a támogatási formát is jóval többen igénybe vehetik. Az 
idősebbek világnapján adható támogatási formánál is szintén jelentősen emelkedik az egy főre 
jutó jövedelem, és itt is jóval több igénybevételre jogosult személy élhet ezzel a lehetőséggel. 
Úgy gondolja, ezek a támogatási formák valamennyien, mind az összes támogatásra 
érdemesek is Kaposvárnak a szociális téren tett elkötelezettségét erősítik. Kérte, támogassák 
az előterjesztést. 
  
Borhi Zsombor alpolgármester: Kiemelte az anyagból, hogy a közmunkaprogram keretében 
hamarosan elindul Kaposváron a begyűjtött fanyesedékből, hulladék fából a fabrikett 
gyártása, amit két célra szeretnének felhasználni.  Az egyik a rászoruló embereknek kiosztani, 
úgy gondolja, ennek nagyon jó üzenete van, hogy a kaposvári közmunkaprogram a kaposvári 
rászorulókkal is törődik. Ettől függően, hogy milyen mennyiségű ez a fabrikett ezt, ha kellő  
mennyiség lesz értékesíteni is fogják tudni, ami pedig bevételeket fog termelni. Ez lesz az 
egyik alapja annak, hogy a Szociális Szövetkezet működni tudjon majd. Kérte, támogassák a 
rendelet tervezetet. 
 
  

Szavazás eredménye 
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#: 3751   Száma: 16.02.25/8/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 12:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 6/2016.(II.29.) 
önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról 
szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

-----9. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3752   Száma: 16.02.25/9/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 12:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
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Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 7/2016.(II.29.) 
önkormányzati rendeletét a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának 
általános szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról, 
mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----10. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék 
kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 

54/2001.(XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 
 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3753   Száma: 16.02.25/10/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 12:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 8/2016.(II.29.) 
önkormányzati rendeletét a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék 
kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 
54/2001.(XII.6.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 



35 

 

 
 
 

-----11. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 

 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok: Az előterjesztés arról szól, hogy egy kaposvári származású 
egyetemi magántanár sírját nyilvánítsák védette, dr. Mihállfy Antal. Az élete nagyon 
tanulságos volt, egy kaposvári polgári családból származott. Életútja 1944-ig nem is érdekes, 
utána egy évig visszavonul a munkától, táppénzbe menekül, hogy ne kelljen szolgálni az  
akkori rendszert. 1945. után Szakasits Árpád munkatársa lesz, a rendszer aljasságára mutat rá 
az egész életút. 1947-ben ő volt az egyik személy, aki a két párt a Szociáldemokrata Párt és 
Kommunista Párt egyesülésének ideológiai alapjait megfogalmazta és ezt segített 
végrehajtani, de a Kommunista Párttagságot visszautasította. Ez jellemző volt, hogy saját 
elvbarátait mennyire meghurcolta, házkutatást tartottak nála, koncepciós per áldozata, 
kényszernyugdíjazás. Aztán felmentik, de továbbra is internáló táborban marad, végül 
kitelepítési határozattal kitelepítik Berettyószentmártonba. Ott fertőzés következtében halt 
meg. Arra jó példa ez a személyi életút, hogy a kommunista rendszer még a saját  
elvbarátokkal is leszámol. Véletlen egybeesés, hogy pont ma, a Kommunista Áldozatok 
Emléknapján kerül tárgyalásra az előterjesztés. 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3754   Száma: 16.02.25/11/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 12:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 9/2016.(II.29.) 
önkormányzati rendeletét a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) 
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önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
 
 

-----12. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
 

-----Kérdések----- 
 
 

Pintér Attila tanácsnok: Az előterjesztés hivatkozik a Közétkeztetők Szakmai szervezetére, 
ez melyik szervezet, melyiket kell ez alatt érteni? 
 
Szita Károly polgármester: Kértek egy állásfoglalást és küldtek egy levelet. Kérte, mutassák 
meg tanácsnok úrnak, hogy mit írtak.  
 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3755   Száma: 16.02.25/12/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 12:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
24/2016. (II. 25.) önkormányzati határozat: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi és  szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet  
módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 2/2016. (II.5.) önkormányzati 
rendelet 4/b. mellékletében „Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj 
támogatás” jogcímen jóváhagyott keretösszeget 4.000 ezer Ft-ról 8.000 ezer Ft-ra megemeli 
az önkormányzat 2015. évi szabad pénzmaradványának terhére. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:   2016. április 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3756   Száma: 16.02.25/12/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 12:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 10/2016.(II.29.) 
önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----13. Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégia, Kaposvár Építési 
Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának támogatásáról, valamint a 
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Szerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv teljes körű 
felülvizsgálatáról----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
 
Szita Károly polgármester: A Műszaki Bizottságnak és a Pénzügyi Bizottságnak is van 
módosító javaslata, melyet elfogadásra javasol. Új szálloda építésére szánt területeket jelöl ki 
ez az előterjesztés a Jókai liget, amiről már döntöttek, melynek a környéke, ha sikerül 
megvalósítaniuk a Kaposvári Közlekedési Központot teljesen át fog alakulni. A másik szintén 
csatlakozva egy előttük álló fejlesztéshez, amely a Sportcsarnok és környékének teljes  
átalakítását fogja jelenteni. Azon a környéken és azt az információt is figyelembe véve, hogy 
a Matula tanyát a város vissza veszi használatba, oda is enged szálloda beépítést. Harmadik a 
Deseda és környéke, a kemping mellett is ad lehetőséget szálloda építésre. A Desedánál, 
amennyiben lesz befektető – jelentkezők már voltak – a Toponári oldalon lévő gátnál 
wakeboard pálya építésére is ad lehetőséget tovább bővítve a turisztikai látványosságát. 
Nagyon fontos, hogy ez a módosítás megadja arra a lehetőséget, hogy – aminek elkészítették 
már a tanulmányi tervét és bent van a várospolitikai programukban is – a Kanizsai utca, 
illetve a Jutai és Vásártéri utca csomópont biztonságosabbá tételét. Azt csomópont 
átalakítással és közlekedési lámpákkal fogják tudni megoldani. Drága beruházás lesz, mert 
olyan rendszert kell kialakítaniuk, amely igazodik a vasúti sorompóhoz és a vonat  
eljöveteléhez is. A TOP-ban tervezték ezt a beruházást, most a rendezési terv oldalról teszik 
lehetővé. A negyedik a lakásépítésekre nyújt újabb lehetőségeket. Magánkézben, 
magántulajdonban több mint 200 lakásépítésre szánt, közművesített terület van ma 
Kaposváron. Önkormányzati tulajdonban szintén vannak lakásépítésre szánt területek. Ezek 
egy része közművesített, mint például a Fejedelem utca és környéke, viszont vannak 
közművesítetlen területek is. Most mérik fel a közművesítés költségeit és amennyiben ebben 
az évben kezelhető nagyságrend, akkor azt idehozzák a testület elé, hogy ezeket csinálják 
meg. Reményei szerint a CSOK kapcsán beinduló lakásépítések miatt lesz érdekes. Illetve 
jelölnek ki olyan területeket is, ami megadja azt a lehetőséget, hogy nehogy erős szegregátum 
alakuljon ki a területre, lehetőség nyílik új lakások építésére. Ezeket az új akár önkormányzat 
által ott építendő szakember lakások, vagy kiegészítésére, a szegregátum oldására építenék 
ezeket a lakásokat. Úgy gondolja ez a négy pont az, ami stratégiai jelentőségű a város élete és  
jövője szempontjából.  
 
 

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok: Első kérdése a szállásférőhely kapacitás bővítéssel kapcsolatos. 
Polgármester úr három helyszínt említett, de a harmadik helyszín a Deseda tulajdonképpen 
kettőt takar, a csónakház is, nemcsak a kemping szerepel az előterjesztésben. Ezen kívül a 
Matula tanya és a Jókai liget a fürdő mellett. A Jókai ligettel kapcsolatos fejlesztéssel függ 
össze a kérdése. Megnézve a rajzot azt látta, hogy tervezett szálloda és a fedett fürdő között 
nincs fizikai összeköttetés. Kérdése volt, hogy ki tudják-e úgy alakítani a szállodát és ezzel 
tudják-e növelni a befektetői kedvet, hogy olyan lehetőséget biztosítanak, amely lehetővé 
teszi a fizikai csatlakozást a szálloda és a fürdő között? A Desedával kapcsolatban, nincs az 
előterjesztésben, de fontosnak tartja, hogy tervezik-e a Látógatóközpont közúti autóval 
történő kényelmes elérhetőségét? Szinte biztos, hogy a látogatócsoportok részéről, 
osztálykirándulók részéről, mások részéről lenne arra igény, hogy kulturáltan tudják 
megközelíteni a Látogatóközpontot. Nem biztos, hogy mindig minden időjárási körülmények 
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között akarnak annyit sétálni. Elképzelhető, hogy gondolkodniuk kellene olyan közúti 
megközelíthetőségben és parkolóhely kialakításban, ami lehetővé teszi adott esetben az 
autóknak, buszoknak a parkolását.  
  
Miháldinecz Gábor képviselő: Elképzelhető-e a közeljövőben, hogy a kerékpárút a Guba 
Sándor utca felé az Egyetemet is megközelítse? Arra fele is egyre többen járnak biciklivel,  
mind egyetemisták, mind a Villamossági Gyárban dolgozók. 
  
Kiss Tamás képviselő: Az előterjesztésben olvashatnak arról, hogy a SÁÉV telepnek, a 
Raktár utcai résznek, illetve a Videoton parknak a felújítása, fejlesztése is megtörténhet. Erről 
egy hozzávetőleges dátumot tud-e mondani? 
  
Szita Károly polgármester: A Jókai liget melletti szálloda építésének azaz előnye, hogy 
magának a szállodának nem kell wellnes és gyógyászati részleget építeni, mert ott van 
mellette közvetlenül a fürdő. Főépítész asszony ezt sóhajok hídjának nevezi azt a zárt hidat, 
ami összekötné közvetlenül a szállodát a fürdővel. Azért nagyon fontos, mert ma a piac egy 
100 szobás, minimum 4 csillagos szálloda építésénél az ár wellnessel 5-5,5 milliárd között 
van, 4-4,5 milliárd között van wellnes nélkül. A zárt, fürdőköpenyes fizikai összeköttetés meg 
lesz a szálloda és a fürdő között, különben nem sok értelme van. Ha nem kaphatták volna meg 
a lehetőséget az 50 m-es medence építésére a szálloda közelebb kerülhetett volna magához a 
fürdő komplexumhoz. Most kicsit oldalra és távolabb is lesz, zárt, fűtött, fürdőköpenyes 
átjárási lehetőség biztosítva van. A Látogatóközpontnak nem az a célja, hogy autóval vagy 
busszal menjenek oda. Két közvetlen parkolási lehetőség van, az egyik a Deseda kempingnél 
a strand fölötti, amely egy kényelmes sétával 7 perc, míg odaér az ember a 
Látogatóközponthoz. A másik a másik oldalon van, onnan 4 perc sétával lehet odajutni. Nem 
tervezik a gépjármű forgalmat bevinni. Meggyőződése az, hogy önmagában a 
Látogatóközpont az kevés attrakciója lenne a Desedának, ott az egész kellene, hogy jelentse 
az attrakciót. Ha valaki csak a Látogatóközpontba megy, sétáljon. A kerékpárút esetében 
három irányban gondolkodnak. 13 km hosszú kerékpárutat vagy felfestéssel, vagy új úttal 
biztosítaniuk kell,  mert így tudnak megfelelni az elvárt indikátornak. Az egyik irány esetében 
sikerült a környékbeli településekkel olyan megállapodást kötni, álljanak össze és a Somogy 
Megyei Önkormányzatnál levő TOP-ból közösen tárják fel kerékpárúttal a Zselic egy részét 
és látványosságait. Csillagos égbolt, Kardosfa, Bőszénfa ott, ahol lehet látni valamit. Cserébe, 
ha ezt felvállalják azt vállalta fel, hogy a közigaz gatási határig oda fogják vinni a 
kerékpárutat. A másik irány a nagy foglalkoztatóknak, az ipari üzemeik kérése. Van több 
olyan ipari üzemük, ahol munkaidőben tele van a kerékpártároló, oda szeretnének 
kerékpárutat, vagy kerékpársávot kivinni. Azért, hogy biztonságos körülmények között 
közelíthessék meg azok is a munkahelyüket, akik kerékpárral közlekednek. Innen szeretnének 
eljutni a Kaposvári Egyetemig. Ott már bizonytalan a kerékpár használók körét tekintve 
ismerve az egyetemistákat, de ismerve a dolgozókat mindenkép adni szeretnének. A Volán és  
a füredi csomópont közötti összeköttetés, ami a balatoni kerékpárútra való kaposvári 
közvetlen rácsatlakozást jelentené. Utat fognak felújítani a TOP keretén belül az ipari 
üzemeiknél is, többek között megépül az Izzó utcának az alsó szakasza, majdnem egészen ki a 
61-es útig. Megépül a Raktár utca teljes egészében. A Raktár utca mellett az arra csatlakozó 
Iparos utcában ott járdát és közvilágítást fognak építeni, hogy ki lehessen sétálni a 
buszváróhoz, valamint a SÁÉV belső útjai és közművei. 90 %-a megjelent a TOP pályázati 
kiírásainak, reméli júniusig meg fog jelenni a 100 %. Úgy tervezik, hogy 14,7 milliárd forint  
esetében ebben az esztendőben a pályázataik 97 %-ánál támogatási szerződéssel szeretnének 
rendelkezni. Ha ezt meg tudják csinálni júniusban – megkötik a támogatási szerződést – 
megnyílik az a lehetőségük, hogy előleget tudnak lehívni különböző beruházásaiknál. 



40 

 

Párhuzamosan a kollégái már terveztetnek, kiírják a közbeszerzési pályázatot, melynek 
eredménye lehet szeptember I. felében, akkor mindenkép neki tudnak állni a kivitelezésnek, 
de hogy befejeződik-e, vagy áthúzódik a következő esztendőre más kérdés. Júniusban már 
bölcsebb lesz és pontosabb határidőt fog tudni mondani.  
  
 

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok: A Desedával kapcsolatban el tudja fogadni azt a megközelítést, 
hogy az a cél, hogy ehhez a turisztikai attrakcióhoz gyalogosan egy sétával lehessen eljutni.  
De volt olyan vendége, és volt olyan személyes élménye, amikor ez a néhány perces séta is 
nagyon sok volt. Nem mindig olyan egészségi állapotú vendégek akarják megközelíteni a 
Látogatóközpontot, akiknek 5-7 perces séta kényelmesen vállalható. Tudja, hogy nem lehet  
egy attrakciót úgy kialakítani, hogy mindenkinek az igényét tökéletesen lefedje, de a jelenlegi 
körülmények nem voltak alkalmasak arra, hogy kényelmesen meg lehessen közelíteni egy 
mozgásában korlátozott vendéggel. Ha nem is alakítanak ki parkolót és nem vezetnek oda 
közúti kapcsolatot, a központ melletti közvetlen területet biztos, hogy rendbe kell tenni, 
jelenleg nem alkalmas arra, amire építették. Ezzel törődni kellene, mert nem tartható a 
jelenlegi állapot. A Jókai ligetben kialakítandó szállodával kapcsolatban megnyugtató válasz 
volt, nem derült ki számára a rajzból, hogy egy zárt összeköttetés lesz a fürdő és a szálloda 
között, amit nagyon fontosnak tart. A Közlekedési Központ megépítését turisztikai 
szempontból is fontosnak tartja, mert azt a környezetet rendezi, ami körül veszi a fürdőt. Örül 
neki, hogy bekerült az anyagba a Vásártéri – Jutai – Kanizsai utcai kereszteződés, valóban 
komoly problémák vannak ebben a kereszteződésben. Nem a kezdeményező a lényeg, hanem, 
hogy megoldódik a kereszteződés problémája ezzel a fejlesztéssel. A Sportcsarnok építésével 
kapcsolatban nemcsak neki, hanem többüknek volt az a meglátása, hogy rendkívül sűrű lesz a 
beépítés azon a területen, mert a jelenlegi Sportcsarnok épülete és a sportpálya közzé ékelődik 
be majd az új csarnok. Aztán kiderült, hogy nemzetközi versenyeket csak akkor tudnak 
bizonyos sportágakban rendezni, hogyha az új csarnok mellett van egy bemelegítő csarnok is 
és ezeket fizikailag össze kell egymással kötni.    
 
Kováts Imre képviselő: A Sportcsarnok kijelölésével kapcsolatban, valóban van egy olyan 
nemzetközi előírás, hogy bizonyos versenyek esetében bemelegítő csarnokot is biztosítani 
kell, de ezek a versenyek felnőtt Olimpia, felnőtt Világbajnokság és felnőtt Európa 
Bajnokság. Nem tartja valószínűnek, bár lehet, a 2024-es Olimpia kapcsán jut majd 
rendezvény, de ezek a rendezvények csak 5.000 férőhely fölötti Sportcsarnokban rendezhető 
márpedig a kaposvári nem 5.000 fős lesz. Azt gondolja elvenni egy ilyen téves információ 
alapján egy hasznos amatőr szabadidő sportos területet vétek lenne. A Matula tanya mögötti 
területen sokkal jobb helye lenne a Sportcsarnoknak. Nem kívánt felszólalni, mert a 
Közgyűlés nem alkalmas arra, hogy azokat a problémákat melyek az előterjesztésben vélt, 
vagy valós vélemény alapján fel lehet vetni, el lehessen mondani, mert arra sokkal hosszabb 
idő kell. Téves információ, hogy követelmény ezen a szinten a két sportcsarnok összekötése. 
  
dr. Szép Tamás tanácsnok: A kerékpárúttal kapcsolatban elmondta, egyetért azzal, hogy a 
város fejleszti a kerékpárútjait. Ez az előterjesztés azt tartalmazza, hogy a Kapos menti 
tengely erősítése érdekében szükség van a felsorolt utak megépítésére. Véleménye szerint – a 
módosító határozati javaslat tartalmazza is – a Kapos menti tengelyt kellene erősíteni,  mint  
kerékpárutat gyakorlatilag a várost kettészeli. Ha az a cél,  hogy munkába járáshoz is 
elősegítsék a könnyebb közlekedést. A Mátyás Király utcától végignézve a csomópontokat, 
mindenféle munkáltatóhoz el lehetne jutni, a Vár utcai csatlakozásnál, a Jókai ligetnél, a Béla 
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Király utcánál és a Húskombinátnál,  ha oda kerékpárutat építenének. Az előterjesztés 
tartalmazza a zászlótartó építmények építését, amivel egyetért, viszont az egyik helyszínnel, 
ami az eredeti tervben volt és kicsit módosul, azzal nem. A Kettős Kereszt mögé semmi esetre 
sem javasolja ezt az impozáns zászlót elhelyezni. Nemcsak vizuálisan, de szimbolikailag is  
egymást zavarni fogja a Kettős Kereszt és a mögötte lévő zászló. Melyik a nagyobb 
látványosság, elnyomják egymást, külön helyre kell rakni. 
  
Szita Károly polgármester: Az ajánlott olvasmány a „Hiszünk Egymásban” várospolitikai 
program, a város polgárainak kérését foglalta össze, amiben leírták ennek a csomópontnak az 
átalakítását, általuk vállalt feladatként. Csak a parkolókra kérdezett rá képviselő úr, de van 
más megoldás is, amin erősen dolgozik. Vesznek egy villanyautót, ami kisbusz lesz és 
lehetőséget biztosít arra, hogy beszállítson és ott esetleg kis túrákra is lehetőséget biztosítson 
embereknek, hogy bemenjenek. Erősen dolgoznak azon, hogy a gázos buszok mellé vegyenek 
villany hajtású autóbuszokat is. Az a probléma, hogy eddig csak rosszat találtak. Jelenleg van 
egy török, egy skandináv országbeli,  és egy magyar evopro, ami rohangál a várban. Az egy 
buta indok, hogy amiatt kell odaépíteni a sportcsarnokot, mert össze kell kötni a meglévő  
sportcsarnokkal, hogy bemelegítő terem is legyen. Azért kell összekötni, mert az a jó, amikor 
együtt tudják használni az egész sportlétesítmény rendszert. Több mindent kell mérlegelniük a 
kollégáinak, hogy hol vannak megfelelő parkolók, hol van megfelelő infrastruktúra kiépítve, 
mert az eddigi becslések alapján a 4,5 milliárd nettó nem lesz elég, amit terveztek, annak a 
sportcsarnoknak a megépítésére. E tekintetben hallgatni fog a főépítészre és kéri,  hogy 
mérlegelje Kováts képviselő úr által a helyszínre vonatkozó elmondottakat. Olimpiára 10.000 
nézőszám alatt nem lehet rendezni. Megköszönte a hozzászólásokat. Kérte, hogy a módosító 
indítványokkal együtt szavazzanak a határozati javaslatról. 

Szavazás eredménye 
 

#: 3757   Száma: 16.02.25/13/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 13:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
25/2016. (II. 25.) önkormányzati határozat: 
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1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Integrált Településfejlesztési 
Stratégia, Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 
támogatásáról, valamint a Szerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási 
Terv teljes körű felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az Integrált  
Településfejlesztési Stratégiát pontosítja olyan módon, hogy az Integrált Területi 
Programban szereplő fejlesztések abban a megfelelő helyeken nevesítve legyenek.   

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   L. Balogh Krisztina városi főépítész 
   Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
Határidő:  2016. október 31. 

 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Integrált Településfejlesztési 

Stratégia, Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 
támogatásáról, valamint a Szerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási 
Terv teljes körű felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi döntéseket hozta: 
 

a)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Építési Szabályzatát és 
Szabályozási valamint Szerkezeti Tervét módosítja az alábbiak tekintetében: 

 
1) a Szentjakabi Bencés Apátság Kulturális turisztikai fejlesztése érdekében parkoló-

területek kiszabályozása a Pécsi utcában és Monostor utcában; 
2) Kaposvár egyes gazdasági területeinek infrastrukturális fejlesztése érdekében  

a Raktár utca és környéke, a volt SÁÉV telep, a Videoton Ipari Park és a Füredi út 
5374/29 hrsz alatti ingatlan gazdasági területeinek építési övezeteit átsorolja nem 
jelentős zavaró hatású ipari termelő tevékenységek építési övezetébe, a jelenlegi 
építési paraméterek megtartásával; 

3) a hivatásforgalmi kerékpárút feltételeinek megteremtése érdekében az a Kisgáti 
völgy mentén, az Izzó utcán – Hegyi utcán a meglévő  Arany János utcai 
kerékpárútig, a Videoton Ipari Parkhoz és a Hulladék feldolgozóhoz az 
iparterületet érintve, a Kapos folyó mentén kialakítandó kerékpárúton a 
kerékpárutak nyomvonalát feltűnteti és kiszabályozza; 

4) a Vásártéri út – Kanizsai út – Jutai út csomópont átépítése érdekében a 
szabályozási vonalat módosítja; 

5) a Cseri u. 10. szám alatti ingatlan lakóterületi fejlesztése érdekében a 
területfelhasználást módosítja; 

6) a szennyvíztisztító telepnél buszforduló kialakítása céljára közlekedési terület 
szabályoz ki; 

7) a Kaposvári Közlekedési Központ megvalósításának érdekében a tervezéssel 
érintett ingatlanok területfelhasználását és szabályozási előírásait módosítja; 

8) a Csik Ferenc sétányon lévő városi fürdő területén létesítendő új versenyuszoda 
megvalósításának érdekében a szabályozási vonalat és az építési övezeti 
előírásokat (első sorban az építménymagasság tekintetében) módosítja; 

9) a Deseda komplex turisztikai fejlesztésének támogatására szálláshely kialakítására 
alkalmas építési övezetet jelöl ki:  

a) az egykori kemping 0443/2 hrsz.-ú területén, 
b) a csónakháztól délre fekvő 0425/20 hrsz.-ú tervezett véderdő területén;     

10) Kaposvár turisztikai és gazdasági fejlesztésének támogatására szálláshely 
kialakítására alkalmas építési övezet jelöl ki:  
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a) a Jókai liget 7082 hrsz.-ú területén, 
b) a Matula tanya 4364/11 hrsz.-ú területén; 

11) egyes közlekedésre használt területek területfelhasználását módosítja a kialakult 
állapotnak megfelelően  

a) a Bástya utcában a szabályozási vonal módosításával, 
12) egyes ingatlanok területfelhasználását ingatlan átruházás érdekében módosítja  

 a)     a Gábor Andor tér északi részén, 
 b)     a Kenese tér zsákutca végén; 

13) egyes önkormányzati ingatlanok területfelhasználását lakásépítés céljára 
módosítja  

a) a Cseri út keleti oldalán az Erdősor utcától a már kialakult  
lakóterületig,  

b) a Kecel hegyen a Zsigmond Richard utca déli oldalán található 
területen;  

14) a Deseda komplex turisztikai és sportfejlesztésének támogatására a tó övezet és a 
strand terület építési előírásait módosítja az építménymagasság és az övezetekben 
elhelyezhető építmények tekintetében; 

15) szakemberlakások építésének érdekében a Fejedelem utca 13763/4-13760/20 hrsz 
alatti ingatlanok beépítési módját megváltoztatja; 

16)  az Arany J. utcai sportközpont területén új sportkomplexum építése érdekében az 
építési övezet előírásokat módosítja, első sorban az építménymagasság 
tekintetében; 

17) az Iskola köz tömbbelsőjében az „óvoda céljára kijelölt terület” megnevezésű 
szabályozási elemet és az elővásárlási jog bejegyzést törli; 

18)  zászlótartó építmények telepítése érdekében a 9726/3 hrsz.-ú és a 9076 hrsz.-ú 
közterületi ingatlanok övezeti paramétereit módosítja az építménymagasság és az 
övezetekben elhelyezhető építmények tekintetében; 

19)  a Nagyváthy utcában és közben az előkert előírt minimális értékét törli. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:  2016. december 31. 

 
b) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Építési Szabályzatának és 

Szabályozási valamint Szerkezeti Tervének módosítását a Thököly utca Krúdy Gyula 
utcára történő tervezett út nyomvonalának törlése tekintetében nem támogatja. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:  azonnal (közlésre) 

 
c)  A Közgyűlés a 17/2013. (II.6.) településfejlesztéssel és a településrendezéssel 

kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati határozat alapján 
a véleményezésbe eseti résztvevőként bevonja: 

 
1) a 2/a/1. pont vonatkozásában Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeumot; 
2) a 2/a/2. pont vonatkozásában az érintett telephelyek tulajdonosait;  
3) a 2/a/3. pont vonatkozásában a D.E.V.I.L.S Kaposvári Kerékpáros Egyesületet; 
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4) a 2/a/4. pont vonatkozásában a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Kaposvári Tankerületét;  

5) a 2/a/5. pont vonatkozásában a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és  
Szolgáltató Zrt.-t;  

 6) a 2/a/6. pont vonatkozásában a Kaposvári Közlekedési Zrt.-t, valamint az 
átsorolással érintett önkormányzati terület haszonbérlőjét, a Kaposvári Egyetemet;  

7)    a 2/a/7. pont vonatkozásában a fejlesztésben részvevő közlekedésszolgáltatókat: a 
Kaposvári Közlekedési Zrt.-t, a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.-t, a 
MÁV Magyar Államvasutak Zrt.-t; a projekt kedvezményezettjét, a NIF Zrt.-t és a 
Kapos Holding Zrt.-t; az átsorolással érintett állami terület kezelőjét a 
Honvédelmi Minisztériumot és bérlőjét a Mega-Logistic Zrt.-t; 

8) a 2/a/8. pont vonatkozásában a Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft.-
t;  

9) a 2/a/9. pont vonatkozásában a Deseda Kemping Kft.-t; 
10) a 2/a/11. pont a) alpontjának vonatkozásában az ingatlanok tulajdonosait; 
11) a 2/a/12. pont vonatkozásában az ingatlanok tulajdonosait, továbbá az a) alpont 

vonatkozásában az állami terület kezelőjét, a Pécsi Tudományegyetemet;  
12) a 2/a/14. pont vonatkozásában a Kaposvári Sporthorgász Egyesületet, továbbá az 

a) alpont vonatkozásában a Kaposvári Vízügyi Sport Clubot, a b) pont 
vonatkozásában a kezdeményező beruházót; 

13) a 2/a/15. pont vonatkozásában a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és 
Szolgáltató Zrt.-t;  

14)  a 2/a/16. pont vonatkozásában a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolát; 
15)  a 2/a/17. pont vonatkozásában a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokságot; 
16)  a 2/a/19. pont vonatkozásában érintett ingatlanok tulajdonosait. 

 
        Felelős:                       Szita Károly polgármester 
        Közreműködik:           L. Balogh Krisztina főépítész 

Határidő:                     2016.december 31.  
 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Integrált Településfejlesztési 

Stratégia, Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 
támogatásáról, valamint a Szerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási 
Terv teljes körű felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és elrendeli a Településszerkezeti 
Terv, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv teljes körű felülvizsgálatát. 

 
Felelős:                        Szita Károly polgármester 

        Közreműködik:            L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:                     2017. december 31.  

 
4.) Az önkormányzati kezdeményezésű módosítások valamint a teljes közigazgatási területre 

készülő településrendezési tervek komplex felülvizsgálatának tervezési díja a 2016. évi 
költségvetésben a felhalmozás kiadások szabályozási terv módosítása költségsor terhére 
biztosított. A vállalkozói kezdeményezésű módosítások költségének viselése a 
kezdeményezőket terheli. 
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Felelős:                        Szita Károly polgármester 
        Közreműködik:            L. Balogh Krisztina főépítész 

Határidő:                      2017. december 31.  
 
 

-----14. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről----- 
 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
 

-----Kérdések----- 
 
 

Pintér Attila tanácsnok: Nagyon tanulságos előterjesztés, mert nagyon komoly idősoros 
elemzések és kimutatások találhatók benne. Ilyen például az adóhátralékok alakulásáról szóló 
is, amelyben az olvasható, hogy 2006-ban a Polgármesteri Hivatal 200 millió forintos 
adóhátralékot jegyzett, 2015-ben pedig 1,7 milliárd forintot. Az előterjesztés leírja ennek az  
indokát, hogy miért emelkedett meg ugrásszerűen az adóhátralékok összege. Kérdése volt,  
készült-e esetleg olyan kimutatás, becslés, vagy számítás, amely azzal foglalkozott, hogy az 
1,7 milliárd forintos hátralékból, mekkora összegnek lenne realitása, amit a hivatal be tudna 
szedni, amire a költségvetés számíthatna?  
  
dr. Csillag Gábor jegyző: Ilyen számítást konkrétan nem végeztek, mert az a céljuk, hogy 
minden adót megpróbáljanak beszedni. Azon vannak, hogy folyamatosan ledolgozzák ezt a 
hátralékot és lehetőség szerint minden jogszerűen kivetett adót beszedjenek.   

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok: Megérti, de az előterjesztésben az szerepel, hogy ennek nincs  
realitása és azt is leírja, hogy miért nincs realitása. Egyrészt hivatkozik jogszabályi 
környezetre, adminisztratív korlátokra, hogy képtelenség, hogy ezt az adóhátralékot be 
lehessen szedni. Azért kérdezte, mennyinek lenne adott esetben realitása, ha tudják a 
megszűnő cégektől, vagy korábban megszűnt vállalkozásoktól nem számíthatnak 
adóbevételre, de tudják, hogy mennyien vannak ezek a vállalkozások és mekkora volt az  
adóhátralékuk. Akkor elképzelhető, hogy legalább becslés szintjén lehetne valamit mondani. 
A turisztikai vendégéjszakák számában nem tudott pontosan kiigazodni, mert ennek a 
statisztikai nyilvántartása nem annyira egyértelmű, és könnyű. Viszont van némi 
ellentmondás például az adóirodának jelzett vendégéjszakák, azok köszönő viszonyban 
sincsenek a KSH adatai alapján rögzített vendégéjszakák számával. Érdekelné, miért van 
ekkora eltérés? Közgyűlésen kívül is érdekelné a válasz, mi az oka a nagy eltéréseknek. Az 
előterjesztés több szempontból is tanulságos volt, mert olyan adatokat szolgáltat, amelyek 
lehetővé teszik egy-egy időszaknak az összevetését. Érdekességképpen, építési telek és 
ingatlan értékesítésből származó bevételük 2011 – 2015 között 458 millió forint volt, míg 
2005 – 2010 között közel 5 milliárd. A nem lakás célú ingatlanaikból származó díjbevétel 
2001-ben 366 millió forint volt, 2015-ben 244 millió forint. Kért még 1 perc hozzászólási 
időt.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3758   Száma: 16.02.25/14/0/A/KT 
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Ideje: 2016 február 25 13:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a hozzászólás megadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 77.78 77.78 
Nem 2 11.11 11.11 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Pintér Attila tanácsnok: Egyértelműen látszik a beszámolóban, hogy az Európai Uniós 
források a fejlesztési időszak meglátszott a város költségvetésén 2010-ben 26 milliárd forint  
fölött volt, 2016-ban pedig 12 milliárd forint körül lesz ennek az összege. A beruházási 
kiadások is ki vannak mutatva 2005. és 2015. között, ha összeadják ezeket a beruházási 
kiadásokat, akkor kb. 28 milliárd forintos értéket kapnak, közel 30 milliárd forintot 10 év 
alatt. A vagyongyarapodás a városnak 17,13 milliárd forint összeg volt. Kaposvár valóban 
azon városok közzé tartozott és tartozik, amelyek erőn felül támogatják a sportot, az élsportot, 
hiszen most is 182 millió forintot áldoznak rá és 2009-ben volt a legmagasabb az összeg 
akkor 210 millió forint volt, amit a város sporttámogatásra fordított. 
 
Szita Károly polgármester: Molnár igazgató úrék minden egyes Közgyűlésen készítik a 
hátralékokról szóló kimutatást, mely itt van előttük, abban bent vannak az adóhátralékok. Az 
abban szereplő adóhátralékok leírják az áthozott adóhátralékot és az idei évi adóhátralékot is, 
azokat azért közlik, mert be akarják hajtani. Nyilván van olyan cég, ami már megszűnt, amit 
már fel is számoltak, azokat nyilvántartják, de esélyük nincs behajtani. Idegenforgalmi adó 
esetében nem mindegyik idegen adóköteles, aki dolgozni jön az mentes az IFA-tól. A KSH 
bemondásra mondja be a szállodai kötelezettséget nem jelentő bejelentési íveket töltik ki,  
hány vendégük volt. Két évvel ezelőtt feltűnt, hogy kevés a szállodák által bevallott 
vendégéjszaka. Elküldték az adóhatóságot, melynek következtében megnőtt 60 %-kal a 
bevallott vendégéjszakák száma. Nála nem a KSH az iránymutató statisztika, az bemondás e 
tekintetben. Számára azaz iránymutató statisztika, hogy éves szinten hány adóköteles 
vendégéjszaka volt, amit meg tud számolni, mert befizették azt a pénzt. A turizmusnak, 
idegenforgalomnak vannak eredményei Kaposváron, de közel sem dőlhetnek hátra, mert még 
mindig alacsony a vendégéjszakáknak a száma. Itt kell annak érdekében tenniük, hogy ez 
megnőjjön. 2005. és 2010. között azért adtak el annyi ingatlant, mert rákényszerítette a várost 
az akkori Kormány. 2003-tól kezdődött a magyar települések és városok tönkretétele, ez 
kicsúcsosodott a 2005. és 2010. közötti időszakban. Az önkormányzatok két dolgot tudtak 
csinálni rohantak a bankhoz hitelért, meg eladták azt, amijük van annak érdekében, hogy meg 
tudjanak élni. Ezért volt olyan mértékű az ingatlanértékesítési bevételük, mert erre voltak 
kényszerítve. 2010. óta alig adnak el ingatlant, ugyanis nincs szükség az 
ingatlanértékesítésből befolyt bevételekre, mert vannak annyira erősek. Most ingatlanokat  
vásárolnak, most megfelelő betéttel rendelkeznek, stabilan gazdálkodhatnak, reméli ez  
tartósan így is fog maradni. Ennek egy mutatója lehet, hogy a város polgárai jobban érzik 
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magukat ebben a városban. Ez a beszámoló hű képet ad a hivatalban dolgozó kollégáiról.  
Megmutatja azt, hogy mit kell csinálniuk és mi az, amit csinálnak. Elfogultság nélkül mondja, 
nagy részben kiválóan elvégezik azt a munkát, amit a törvény számukra előír, illetve amit  
Önök meghatároznak munkavégzésként is. Köszönte jegyző úrnak, rajta keresztül minden 
kollégának azt, hogy ilyen beszámolót hoztak a Közgyűlés elé, megmutatva az elmúlt évi 
tevékenységet. Nem az határozza meg számára a munkavégzésnek a hatékonyságát, hogy 
hány ügyiratot iktatnak, hanem az, hogy milyen hatékonyan tudják elvégezni a munkájukat.  
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3759   Száma: 16.02.25/14/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 13:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
26/2016. (II. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 

-----15. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során 2016. évben érvényesítendő 

minimális bérleti díjak megállapításáról----- 
 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3760   Száma: 16.02.25/15/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 13:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
27/2016. (II. 25.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Önkormányzat 

tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények pályázat 
során érvényesítendő minimális bérleti díjait 2016. évre az alábbiak szerint határozza 
meg: 

 
díjövezet 

I. II. III. IV. NLC helyiség és egyéb bérlemény típusok 

Ft/m2/év +rezsi 
“A” bár, mulató 92.927 74.578 61.886 37.053 
“B” Pénzintézeti és pénzügyi tevékenység céljára 61.886 49.602 37.093 30.847 
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“C” üzlet, iroda 
-      galéria 2,5 m belmagasság alatt                                                                                            

- üzlethez kapcsolódó pince 
- udvari belsőben elhelyezkedő üzlet 
- alapvető ellátást biztosító élelmiszer jellegű  

vegyesbolt 
- üresen álló helyiség átmeneti jelleggel 

történő kulturális, művészeti és közösségi 
célú hasznosítása  

 
 
Helyben készített meleg étkezést nyújtó 
vendéglátó tevékenység céljára (étterem, 
vendéglő) 
Az egységhez kapcsolódó pince 

 
Melegkonyhával nem rendelkező egyéb 
vendéglátó tevékenység céljára  
Az egységhez kapcsolódó pince 

30.847 
12.284 

6.143 
24.490 
27.762 

 
1.873 

 
 
 
 
 

30.847 
 

6.145 
 
 

46.367 
9.236 

24.989 
6.248 
3.123 

19.991 
22.491 

 
1.228 

 
 
 
 
 

24.989 
 

3.124 
 
 

37.296 
4.662 

18.728 
2.927 
1.464 

14.982 
16.855 

 
- 
 
 
 
 
 

18.728 
 

1.465 
 
 

27.910 
2.182 

12.284 
2.535 
1.268 
9.828 

11.056 
 

- 
 
 
 
 
 

12.284 
 

1.268 
 
 

21.566 
2.226 

“D” műhelyek, oktatási, kulturális, művelődési, 
egészségügyi, szociális, sport és közösségi célú 
helyiségek, üléstermek, garázsok 

18.728 12.284 6.248 2.927 

“E” raktárak, egyéb gazdasági helyiségek 12.284 6.248 2.927 2.535 
               Ft/pavilon + rezsi 
“F” Noszlopy G. utcai közterületi elárusító pavilon 

- bérleti díja Ft/hó/db 
- bérleti díja rendezvényhez kapcsolódó, eseti, 

legfeljebb 10 napra Ft/nap/db 

 
10.000 

5.000 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

Földterületek  Ft/m2/év 
“G” beépített telekingatlan és felépítmény által 

elfoglalt földterület 
1.121 1.036 933 858 

“H” beépítetlen terület 18 18 16 6 
“I” szántó művelésű ingatlanok  3,- (haszonbérleti díj) 
“J” rét, legelő művelésű ingatlanok 3,- (haszonbérleti díj) 
“K” egyéb művelésű ingatlanok (kert, szőlő, 

gyümölcsös stb.), zárkerti ingatlanok, külterületi 
beépített ingatlanok 

4,- (haszonbérleti díj) 

Nevelési-oktatási intézményekben lévő helyiségek, 
sportpályák 

Ft+rezsi/óra 

Tanterem (oktatási célokra) 1.220 
Tanterem (lakóközösségek számára, lakógyűlés 
céljára) 

300 

Számítógépes szaktanterem (oktatási célokra) 4.096 
Tornaterem (12m×24m területnagyságtól) 2.243 
Tornaterem (18m×32m területnagyságtól) 3.800 
Kisméretű műfüves sportpálya (világítás nélkül)  5.000 
Kisméretű műfüves sportpálya (világítással) 6.600 
Műfüves teniszpálya (világítás nélkül)  2.560 
Műfüves teniszpálya (világítással)  3.560 
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Aula 4.720 
Sportpálya, kézilabda pálya méretig 461 
Sportpálya, kézilabda pályánál nagyobb méretű 784 
Klebelsberg Középiskola Kollégiumban található 
uszoda 

1.780/pálya 

Étterem és kiszolgáló helyiségei  62.952,-Ft + rezsi/alkalom 
Étterem és kiszolgáló helyiségei - 4 órát meg nem 
haladó bérbeadás esetén 

2.600,-Ft/óra + rezsi) 

A Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás 
Műhely SE részére röplabda-utánpótlás edzés és 
versenyzés céljára az alábbi iskolák tornatermei:  
 
• Kodály Zoltán Központi Általános Iskola,  
• Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 

Berzsenyi Dániel Tagiskolája,  
• Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 

Gárdonyi Géza Tagiskolája,  
• Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Honvéd 

Utcai Tagiskola, 
• Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi 

Ltp-i Tagiskola, 
• Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 

Kisfaludy Utcai Tagiskola, 
• Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános 

Iskola Toldi Ltp-i Tagiskolája,  
• Munkácsy Mihály Gimnázium,  
• Noszlopy G. Közgazdasági Szakközépiskola,  
• Táncsics Mihály Gimnázium  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

térítésmentes + rezsi 

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Megyeközponti Tankerülethez tartozó 
kaposvári székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények 
kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják a nevelési-oktatási 
intézményekben lévő helyiségeket, sportpályákat. 
 
A 2015. július 01. napjától a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó kaposvári székhelyű 
és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények kedvezményesen, a rezsi 
költség megtérítése ellenében használhatják a nevelési-oktatási intézményekben lévő 
helyiségeket, sportpályákat. 
A bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák. 

Az oktatási célokra bérbe adott tantermek, szaktantermek esetében a rezsiköltségnek az  
energiaköltségeken túl a takarítás és az oktatási eszközök amortizációjának költségét is 
tartalmaznia kell.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
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 Sziberné Fehér Éva igazgató 
Határidő: azonnal 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy bérbeadás útján 

hasznosított ingatlanai – elhelyezkedésük szerint – az alábbi díjövezetekbe kerülnek 
besorolásra: 
I. díjövezet: Történelmi városmag (a 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendeletének I.  

Övezet A. pontja)  
II. díjövezet: Városközpont (a 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendeletének I. Övezet B. 

és C. pontja) 
III. díjövezet: Családi házas övezet (a 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendeletének II. 

Övezete)  
IV.  díjövezet: Lakótelepek (a 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendeletének III. Övezet 

A. pontja) 
 

                  Felelős:                  Szita Károly polgármester 
                  Közreműködik:      Molnár György igazgató 
                  Határidő:                azonnal 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy bérbeadás útján 

hasznosított ingatlanainál – a pályáztatást megelőző egyedi műszaki állapotfelmérés  
alapján – a helyiség műszaki állapota függvényében az 1. pontban meghatározott bérleti 
díj minimum számításakor az alábbi szorzószámokat kell alkalmazni: 
 

Állapot Szorzó 
Jó 1,00 
Közepes 0,85 
Rossz 0,70 

 
       Felelős:              Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:        Molnár György igazgató 
             Sziberné Fehér Éva igazgató 
       Határidő:             azonnal 
 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szivárvány Rendezvényházban 2016. évben 

alkalmazandó minimális díjakat és adható kedvezményeket az alábbiak szerint határozza 
meg: 

     a.) 

Megnevezés Díj 
Bérleti díj 17.500 Ft/óra + rezsi költség  
Rezsi költség 32.500 Ft/óra + végtakarítás 
Végtakarítási díj 50 fő alatt           5.000 Ft 

100 főig              7.000 Ft 
200 főig            10.000 Ft 
200 fő felett      15.000 Ft 

Előtér bérleti díja munkaidőben 
Előtér rezsi költsége  

6.000 Ft/óra  
6.000 Ft/óra 
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Pótdíjak: 
- hangtechnika (kezelő személyzettel) 
- fénytechnika (kezelő személyzettel) 
- tolmácsberendezés bérleti díj 
- tolmácsberendezés vevőkészülék 

bérleti díj 
- ruhatáros (100 főig 1 fő, 100 felett 2 

fő) 
- jegykezelő (igény esetén) 
- nézőtér átrendezés (kiegyenlített 

nézőtér) 
- előtér bérbeadása nyitvatartási időn 

kívül 
= 1 fő munkatárs bére járulékkal 
együtt 
= 1 fő technikus bére járulékkal együtt 
    (igény szerint) 

 
5.500 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 
9.250 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 
12.000 Ft + ÁFA/nap 
 
1.000 Ft + ÁFA/db/nap 
1.600 Ft/fő/óra 
1.600 Ft/fő/óra 
51.200 Ft 
 
 
 
3.500 Ft/óra 
3.500 Ft/óra 

Felárak  
- személyes közreműködés díjánál (7.30 

– 16.00-ig terjedő  munkaidőn túl 
munkanapokon 

- hétvégén és ünnepnapokon) 
- rezsiköltségnél 
- hangtechnika pótdíjnál 
- fénytechnika pótdíjnál 

 
 
+ 50 % 
 
+ 100 % 
5.700 Ft/óra + végtakarítás költsége 
3.000 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 
3.000 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 

Bérleti díj kedvezmények 
a) “Fél napos bérlet” (3-6 óra időtartamú 

bérlet esetén) 
b) “Egész napos bérlet” (6 órát meghaladó 

időtartamú rendezvény) 
A kedvezmények nem vonatkoznak a 
pótdíjakra és felárakra. 

 
 
4 órai bérleti díj + 3 órai rezsiköltség 
 
8 órai bérleti díj + 6 órai rezsiköltség 

Önkormányzati intézmények kiemelt 
rendezvényei részére  
Polgármesteri engedéllyel 

térítésmentes a rezsiköltség megfizetése 
mellett + végtakarítás 
 

Konferencia terem bérleti díja 51.200 Ft átalakítási költség + 18.500 Ft/óra 
bérleti díj rezsivel és végtakarítással 
+ kiegészítő szolgáltatások pótdíja 
+ felárak  

     
 Bérleti díj térítése ellenében az épületben tartható rendezvények: az épülethez méltó 

konferenciák, kulturális rendezvények, nívós szórakoztató műsorok, zártkörű 
rendezvények. 

 
     A bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák. 

     Rendezvényházból kizárt rendezvények: bálok és hagyományos néptánc műsorok. 
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     b.)  A létesítményt ingyenesen használhatják az alábbi szervezetek, és ingyenesen szolgálja 
az alábbi rendezvényeket: 

 
            Filharmónia Nonprofit Kft: előadás 
                hangbeállás 
            Gyermekszínházi előadások  
 
            Szárnyas Szó Alapítvány Vikár Béla Vegyeskara 
 előadás  
 főpróba 
            Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt rendezvényei 
            Nemzetközi Kamarazenekari fesztivál rendezvényei 
 
       c.) Önkormányzati intézmények és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári   

Megyeközponti Tankerületéhez tartozó kaposvári székhelyű és 2012. december 31-i g 
önkormányzati fenntartású intézmények kedvezményesen, a rezsi költség és  
végtakarítási díj megtérítése ellenében használhatják kiemelt rendezvényeikhez az  
épületet. A rezsi költséget bérleti díj formájában kell megtéríteni.  

 
            A 2015. július 01. napjától a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó kaposvári  

székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények 
kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják kiemelt  
rendezvényeikhez az épületet. 

 
           Önkormányzat és önkormányzati intézmény kiemelt rendezvényei tartása céljára szóló  

épület-használat engedélyezése a kulturális referens és a Rendezvényházat üzemeltető 
intézményvezető közös szakmai javaslata alapján, a jegyző ellenjegyzése mellett a 
Polgármester hatásköre. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
    Horváth Gáborné igaz gató 
 Határidő:  azonnal 
 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Kulturális Központ épületében 

2016. évben alkalmazandó minimális díjakat és adható kedvezményeket az alábbiak 
szerint határozza meg:  

 
a.) 

Megnevezés Díj Rezsi 
Színházterem (500 m2, 450 fő) 17.500,-Ft/óra 27.500,-Ft/óra (tartalmazza a 

fény- és hangtechnikai 
költségek) 
Végtakarítási díj: 
  50 fő alatt        5.000 Ft 
100 főig              7.000 Ft 
200 főig            10.000 Ft 
200 fő felett      15.000 Ft 

Kisterem (50 m2, 50 fő alatt) 2.400,-Ft/óra  1.600,-Ft/óra  
Nagyterem (50 m2 felett, 50-100 2.800,-Ft/óra 3.200,-Ft/óra  
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fő) 
AULA-STÚDIÓ színházterem 7.000,-Ft/óra 8.000,-Ft/óra 
Pótdíjak: (bér + járulék) 

- ruhatáros (100 főig 1 fő, 
100 fő felett 2 fő) 

- jegykezelő (igény esetén) 
- portás 
- 1 fő munkatárs (igény 

esetén) 
- hang- és fénytechnika 1 

fő (igény esetén) 
- 1 fő gondnok  

 
1.600,-Ft/fő/óra 
 
1.600,-Ft/fő/óra 
1.600,-Ft/fő/óra 
3.500,- Ft/óra 
 
3.500,- Ft/óra 
 
3.500,- Ft/óra 

 

Felár a személyes közreműködés 
díjánál hétvégén és 
ünnepnapokon 

 
+ 100% 

 

Felár a személyes közreműködés 
díjánál munkanapokon, 
munkaidőn túl 

 
+ 50% 

 

Bérleti díj kedvezmények 
kizárólag a Színházteremre 
vonatkozóan: 
      a.) Fél napos bérlet (3-6 óra   

időtartamú bérlet esetén) 
       b.) „Egész napos bérlet” (6 

órát meghaladó időtartamú 
rendezvény) 

A kedvezmények nem 
vonatkoznak a pótdíjakra és 
felárakra. 

 
 
 
4 órai bérleti díj 
 
 
8 órai bérleti díj 

 
 
 
3 órai rezsiköltség 
 
 
6 órai rezsiköltség 

Önkormányzati intézmények 
kiemelt rendezvényei részére 
polgármesteri engedéllyel 
(Színházterem) 

 
 

 
27.500,-Ft/óra 

 
b.)  Önkormányzati intézmények, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári 

Megyeközponti Tankerületéhez tartozó kaposvári székhelyű és 2012. december 31-i g 
önkormányzati fenntartású intézmények és Kaposvár Megyei Jogú Város Nemzetiségi 
Önkormányzatai kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják 
a kiemelt rendezvényeikhez az épületet. A rezsi költséget bérleti díj formájában kell 
megtéríteni.   

 
A 2015. július 01. napjától a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó kaposvári 
székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények 
kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják kiemelt  
rendezvényeikhez az épületet. 

 
c.)  A rendezvénytermeket az intézményben rendszeresen működő civil szervezetek, 

csoportok meghatározott időben térítésmentesen használhatják. Eseti rendezvények 
tartásakor rezsi költség megtérítése kötelező számukra, bérleti díjként. 

       Az 5. a.) pontban foglalt bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.  
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 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
    Horváth Gáborné igaz gató 
 Határidő:  azonnal 
 
6.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában  

2016. évben alkalmazandó minimális bérleti díjakat és adható kedvezményeket az 
alábbiak szerint határozza meg: 

 
      a) Egyes létesítmények bérleti díja   
      

Egyes létesítmények cél bérleti díj 
sportrendezvényre 6.800,-Ft/óra Körcsarnok 
egyéb rendezvényre 17.000,-Ft/óra 

Körcsarnok 
tanácsterme 

 3.000,-Ft/óra 

sportrendezvényre 6.400,-Ft/óra RG edzőcsarnok balett-
terme egyéb rendezvényre 16.000,-Ft/óra 
RG edzőcsarnok 
lefüggönyözhető 1/3 
részei 

tanfolyamok számára 1.800,-Ft/óra 

sportrendezvényre, edzésre, 
tömegsportra 

2.600,-Ft/óra Asztalitenisz csarnok, 
Kinizsi edzőcsarnok 

egyéb rendezvényre 6.500,-Ft/óra 
atlétikai pálya (öltöző nélkül) 4.200,-Ft/óra 
öltöző 2.400,-Ft/alkalom 
egyéb szabadtéri területek megegyezés szerint 
műfüves pálya (42m x 22m) 
06:00-22:00 
08:00-15:00 

 
5.000,-Ft/óra 
ingyenes 
(iskolák számára, nevelő 
felügyeletével, előre 
bejelentkezve) 

világítás 1.600,-Ft / óra (félóra a díj 
50%-a) 

Szabadtéri pályák 

Legalább10 alkalomra vonatkozó bérlés esetén 20% 
kedvezmény jár a bérleti díjból.  
(A lefoglalt alkalmak fizetendőek, kivétel, ha bérlő 3 
munkanappal előbb írásban mondja le azt.) 
Városi Kispályás és Középiskolai Bajnokság számára 50%   
kedvezmény jár (bajnoki évadonként minimum 200 óra 
bérlés esetén). 

evezős tanmedence  650,-Ft/óra 
 
 
 
       A 6.a) pontban foglalt bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.  
 



56 

 

       Egyéb rendezvények esetén a berendezés és bontás idejére az egyéb rendezvényekre 
vonatkozó díjak 50 %-a fizetendő. 
Ha a rendezvényre munkaidőn kívül kerül sor, akkor az intézmény a felszámított 
önköltségen, bérleti díjon felül kiszolgálási díjat számíthat fel. 

 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Megyeközponti Tankerületéhez 
tartozó kaposvári székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású 
intézmények kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják a 
létesítményeket. 

 
A 2015. július 01. napjától a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó kaposvári 
székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények   
kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják a létesítményeket. 

 
       6.b) Egyes létesítmények ingyenes használata  
 

A létesítményeket ingyenesen használhatják az alábbi szervezetek, egyesületek és  
ingyenesen szolgálja az alábbi rendezvényeket azzal, hogy a hatályos Áfa-törvény 
szerinti adóköteles tevékenységek után a forgalmi adót az ingyenes használónak meg kell 
fizetnie. 

 
Sportszervezetek: 

-  Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. (Körcsarnok),  
-  Kaposvári Röplabda Akadémia (Körcsarnok),  
-  Kaposvári Női Röplabda Club (Körcsarnok),  
-   Lovasakadémia SE Ritmikus Gimnasztikai Szakosztálya – ritmikus gimnasztika   

versenyzők (RG csarnok),  
-  Kaposvári Nehézatlétika SE – birkózók, judo, jiujitsu, aikido (Kinizsi edzőcsarnok),  
-  ÉPÍTŐK Atlétika Club (Atlétika pálya),  
-  FAVORIT Atlétika Club (Atlétika pálya),  
-  Kaposvári Atlétika Club (Atlétika pálya),  
-  Vízügyi SE (Evezős tanmedence),  
-  Asztalitenisz Klub (Asztalitenisz csarnok),  
-  Kaposvári Kosárlabdázók Köre Sportegyesület. 
       Szabadtéri létesítmények kivéve a műfüves pálya: 
-  Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igaz gatóság (fizikai felmérő tesztek, versenyek  

céljára) 
-  Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság (fizikai felmérő tesztek, versenyek céljára) 
-  Kaposvári Városi Rendőrkapitányság (fizikai felmérő tesztek, versenyek céljára) 
-  Kaposvár területén lévő óvodák, általános- és középfokú iskolák  
-  Tömegsport 
 
       6.c) Egyes létesítmények önköltség megfizetése melletti használata  
 
       Önkormányzati védnökséget élvező rendezvény esetén a létesítmény kedvezményesen,   

legalább a rezsi megfizetése mellett adható bérbe.  
 
       Az önkormányzati védnökség és az épület kedvezményes használatának engedélyezése az    

sport referens és a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola igazgatójának közös szakmai 
javaslata alapján, a jegyző ellenjegyzése mellett a Polgármester hatásköre. 
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       Felelős:                   Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:             Szerb György sport referens 
                  Dér Tamás igazgató 
       Határidő:                       azonnal 
 
7. Önkormányzati költségvetési szerv kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú helyiség, 

vagyontárgy, amennyiben arra jelen határozat egyedi bérleti díjtételt nem tartalmaz, 
folyamatos pályázati kiírás alapján a rezsiköltség + ÁFA mellett az intézményvezető által 
jóváhagyott szabályzatban meghatározott díjtétellel adható bérbe.  
Állami- vagy önkormányzati közfeladathoz kapcsolódó használat esetén a polgármester 
javaslatára az intézmény vezetője a rezsiköltség + ÁFA fizetése mellett a használat  
díjának megfizetését részben vagy egészben elengedheti. 

 
       Felelős:                    Szita Károly polgármester 
       Közreműködik:        költségvétési szervek vezetői 
       Határidő:                  azonnal 
 
8.   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzata által a nem lakás célú helyiségekre kötött bérleti szerződések 
esetén 2016. évben a 2015. évre vonatkozó fogyasztói árindex mértékét nem érvényesíti. 

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György igazgató 
       Határidő:           2016. március 1.  
 
9.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzati 

intézményekben dolgozók foglalkozás-egészségügyi vizsgálatát ellátó orvosok e 
tevékenységük során az orvosi rendelőket ingyenesen használják a rendelők 
rezsiköltségének a praxist üzemeltető orvos részére történő megfizetése mellett.   
Amennyiben a bérleti díjat Áfa fizetési kötelezettség terheli, az Áfa összegét az 
orvosoknak meg kell fizetniük. 

 
Felelős:               Szita Károly polgármester  
Közreműködik:         Molnár György igazgató 
              Sziberné Fehér Éva igazgató 
Határidő:              azonnal 

 
 

-----16. Előterjesztés a TOP-6.8.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei 
jogú város területén és a várostérségben" című pályázathoz szükséges konzorciumi 

megállapodásról----- 
 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
 
Szita Károly polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, ha nem végeznek 14.30 óráig fél 
órás szünetet fog kérni, mert Parrag elnök úr jön hozzá és idekérte a Megyei Önkormányzatok 
Szövetségének elnökét Fehérvári Tamás. Az a lényeg, hogy a megyénél is vannak 
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foglalkoztatást elősegítő támogatási rendszerek a TOP-on belül és a megyei jogú városoknál 
is vannak foglalkoztatást segítő eszközök. 1,2 milliárd forintot fognak elkölteni az  
elkövetkező esztendőkben arra, hogy még kevesebb legyen a munkanélküli Kaposváron, mint  
amennyi ma. Megyénél is jelentős pénzek vannak e tekintetben, az egész rendszer Kaposvár 
önkormányzata konzorciumi vezetői szerepével zajlik és a Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja konzorciumi partner. A lényege, hogy 1,2 milliárd forintot úgy tudjanak 
felhasználni, hogy amikor ennek a programnak a végére érnek, akkor több száz fővel 
kevesebb a munkanélküli.  Akkor lesz elégedett ennek a programnak a végrehajtásánál, ha a 
decemberben regisztrált 1900 munkanélküli ezen program tekintetében legalább 500-600 
főnek megadja azt a lehetőséget – 800-at fog egyébként érinteni – aki dolgozni akar az  
dolgozhat, adjon a kezébe olyan szakmát, amivel el tud helyezkedni és adjon azoknak a 
vállalkozásoknak pénzt bértámogatásra, aki ezeket az embereket fel is veszi. Lehet nem 
fognak találni ennyi embert, de ne így legyen. Ez az egésznek a célja, együtt írták ki a 
pályázatot, sokat egyeztettek a minisztériummal e tekintetben. A képviselők figyelmébe 
ajánlja ezt az előterjesztést, hogy el tudjanak indulni azzal a konkrét munkával, ami előttük 
áll. 
 
  

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3761   Száma: 16.02.25/16/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 13:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
28/2016. (II. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a TOP-6.8.2-15 „Helyi 
foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és a várostérségben” című  
pályázathoz szükséges konzorciumi megállapodásról szóló előterjesztést, és úgy határozott, 
hogy felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges továbbá a pályázat 
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elnyerését követően kötendő részletes Konzorciumi megállapodás aláírására, és az esetleges  
módosítások elvégzésére utólagos beszámolási kötelezettséggel.  
 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   

  Molnár György igazgató  
Határidő:   2016. március 17. 
 
 

-----17. Előterjesztés nem lakás célú helyiség bérletére érkezett ajánlatról ----- 
 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3762   Száma: 16.02.25/17/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 13:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
29/2016. (II. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Szent I. u. 14. II/13. sz. alatti 13 m2  
alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt  
ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2016. március  
01. napjától, de legkésőbb a birtokbaadás napjától határozott 1 éves időtartamra bérbe adja 
4.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a Security Guard Servie Kft. (7400 Kaposvár, Füredi út 34.) 
részére irattár céljára azzal, hogy a bérleti szerződés tartalmazza, hogy amennyiben a 
bérbeadó más célra kívánja hasznosítani a helyiséget, a bérleti szerződés 60 napos felmondási 
idővel felmondható. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül.  A bérleti díj a 
rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

Felelős:            Szita Károly polgármester  
Közreműködik:        Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:            2016. március 31. 
 
 

-----18. Előterjesztés bérleti díj csökkentési kérelmekről----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

Pintér Attila tanácsnok: Az elmúlt években többször előkerülő helyzet és szituáció, hogy 
bérleti díj csökkentésről szóló kedvezményt állapítanak meg egyedi kérésekre a Közgyűlésen. 
Valószínűleg nem is az utolsó. Kérdése, mivel annyi ilyen eseten vannak túl, nem gondolják-e 
azt, hogy rendeletileg kellene szabályozniuk ezt a piaci szituációt, amiben vannak? Egy 
átlátható, követhető transzporens rendeletük legyen, amely igazodik a jelenlegi piaci 
viszonyokhoz. Amely a kedvezményeket is úgy állapítja meg akár inkubációs jelleggel a 
kezdő vállalkozások számára, amelyben eleve rendeletileg benne van a kedvezmény. Annak 
érdekében, hogy ne mindig külön-külön egyedileg kelljen dönteni a kedvezményekről, hanem 
a rendeletük igazodjon jobban a valósághoz, a piaci viszonyokhoz. 
  
Felder Frigyes tanácsnok: Nem kérdezne, inkább válaszolna a képviselő úr által feltett 
kérdésre. Pénzügyi Bizottságon mindig előkerül ez a bérleti díj módosítás, meg ki kellene 
dolgozni valami egységes rendszert. A bizottságon is elhangzott, jöjjön és dolgozza ki valaki 
ezt az egységes rendszert, bizottsági ülésen megvitatják és tudnak róla dönteni. Minden évben 
előkerül, de senki nem dolgozott ki egységes rendszert a felvetőktől sem. Meglátása szerint 
így tudják maximalizálni ezeket a bevételeket. Érti a döntésnek mechanizmusát, ha 
átláthatóvá teszik, aki ezt kidolgozzák, de akkor jöjjön elő a javaslat a Pénzügyi Bizottságon, 
ott vannak a szakértők is és meg tudják vitatni. 
  
Szita Károly polgármester: Megköszönte tanácsnok úrnak a hozzászólását, vele ért egyet. 
Azt vegyék figyelembe, hogy ezek a kérelmek a bérleményeik 2-3 %-át jelentik, 97 %-ot 
nem. A bizottságok kezelik ezeket a helyzeteket. Amelyek itt vannak előttük, azok a 
bérlemények időnként visszatérnek évente. Működik maga a rendszer, ott ahol segíteni kell,  
ott vannak a bizottságok és a kollégái,  hogy mérlegeljék, milyen mértékben kívánnak ezzel 
élni. 
  
 

-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Attila tanácsnok: Lehet-e ilyen szempontrendszert kidolgozni és abból egy egységes  
rendeletet alkotni nem tudja megmondani, elképzelhető, hogy igen. Azért bátorkodik ezt 
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mondani, mert voltak rá ebben a házban is kísérletek nem is régen. Az egyik ingatlan 
bérleményük kiadásával kapcsolatban kidolgoztak egy eseti szempont rendszert, azért mert 
magának a bérleménynek a hasznosításában azt gondolták, hogy vannak bizonyos 
várospolitikai érdekek, szempontok, amiket jó lenne érvényesíteni. Jó lenne nemcsak magát a 
bérleti díj ajánlatot megnézni akkor, amikor döntenek az ajánlatok közül, hanem mérlegelni 
azokat a szempontokat is, amelyek a város számára, a belváros számára, a vendéglátás, 
turizmus számára fontos szempontok. Ha ki lehet dolgozni ilyet egy-egy szituációban, egy-
egy esetben, akkor elképzelhető, hogy lehet ebből olyan szempontrendszert alkotni, ami 
beleférhet egy rendeleti keretbe. Ha alkalmanként képesek erre, akkor lehet, hogy rendeletileg 
is képesek erre. Jó irány, hogy a 35 év alatti vállalkozóknak kedvezményt adtak a kaposvári 
ingatlanok esetében a bérleti díjat illetően, de lehet, hogy ezt a rendszert érdemes lenne 
tovább gondolniuk. Nemcsak a fiatalok számára adhatnának kedvezményt, hanem a kezdő  
vállalkozásoknak is, és felépíti azt az utat, hogy néhány év elteltével hogyan növeli az adó 
terhelését, és hogyan növeli az ingatlan bérleti díját. Akár inkubációs jelleggel is érdemes  
lenne átgondolniuk és a kedvezmények körét adott esetben nemcsak a 35 év alattiakra, hanem 
a kezdő vállalkozásokra is kiterjesztenék. Valóban figyelembe venni azokat a szempontokat, 
amelyek lehet, hogy egy ingatlan esetében számukra akár a vendéglátás, akár a turizmus 
szempontjából fontosabbak lehetnek és megkönnyítik adott esetben a döntést. Képzeljék el, ha 
valakinek nincsenek „bennfentes információi” megnézi a kiírást, látja, hogy mennyi a bérleti 
díj, mennyien vannak, akik látva a bérleti díjat megriadnak az ingatlan bérletétől, mert  
magasnak tartják.  
  
Felder Frigyes tanácsnok: Annyi sok változó van ebben a történetben, hogy milyen ágazat, 
mit fog bérelni. Az lesz a vége, ahogy változik a gazdasági környezet minden héten, vagy 
hónapban újra és újra hegesztésre kerül ez az egységes  szempontrendszer. Mivel olyan sok 
változót fog tartalmazni, hogy lehetetlen lesz majd úgy működtetni, hogy ami januárban jó, az  
még nyáron is aktuális lesz. Azért van az egyedi elbírálás, sajnos ez sem jó, de az hogy 
végeláthatatlan rendelet hegesztésekbe merüljön ki ez az egész történet, lehetetlen erre 
felkészülni. Az önkormányzat egy akkora rendszer, hogy nem hinné, hogy képes tud lenni egy 
ilyen kérdést kezelni.  
  
Borhi Zsombor alpolgármester: Egyetért Felder tanácsnok úrral. Bérleményeik helyileg is  
elszórtan a városban helyezkednek el, másik a vállalkozások profilja. A vállalkozások 
jövedelmező képessége is szempont ilyenkor, a helytől függően minden egyes helynél más 
várospolitikai szempont az, ami figyelembe veendő  lenne. Nagy tisztelettel várja Pintér 
tanácsnok úrtól a javaslatot, hogy milyen irányba menjenek el. Fel lehet vetni ülésről ülésre, 
de akkor tegyen le egy javaslatot. Nem hisz benne, hogy tudnának hegeszteni egy ilyen 
rendeletet és nincs is értelme. Abban a néhány esetben, ami eléjük kerül, úgy gondolja, hogy a 
Pénzügyi Bizottság és a szakértő tagok bölcsen fognak tudni dönteni. 
  
Kiss Tamás képviselő: Az előtte szólók már elmondták, amit szeretett volna. Ha 100 
pályázat érkezik, 100 különböző bírálati szempontot lehetne figyelembe venni. Egyszerűen 
egy akkora komplex dolog, amivel nem lehet mit kezdeni. A bérleti díj kapcsán, ha valaki 
elszánt és határozott abban, amit meg akar valósítani, nem gondolná, hogy el fogja tántorítani 
a bérleti díj, mert maximum megkérdezi, hogy milyen módon lehet a bérleti díjnak akár a 
részleges elengedését is kieszközölni. 
  
Kováts Imre képviselő: Másfél évtizede van napirenden a nem lakás célú helységek bérleti 
díja, hogy magas, vagy alacsony. Azt gondolja, hogy nem hinné, hogy a képviselőknek lenne 
dolga kialakítani egy olyan szempontrendszert, amely alapját szolgálhatja bármilyen 
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helységbérleti díjnak, azért van a hivatal.  Van egy politikai döntés, vagy egy elvi 
állásfoglalás, az alapján a hivatalnak kellene kidolgozni, ha erre lenne késztetés. Elfogadja azt 
az érvet, ha ez 2 %-át érinti az összes bérleteknek, akkor valóban nincs értelme. Problémája 
az, hogy ha valaki megnézi, milyen indokkal kérnek a vállalkozók bérleti díj csökkentést, 
azok többsége forgalom csökkenésre hivatkozik. Amit kifogásolt bizottsági ülésen, hogy 
ezeknek a díjcsökkentések elbírálásának a szempontja nem átlátható. Félúton jár abban, hogy 
végignézi az elmúlt másfélévnek az ilyen kérelmét, a mostani előterjesztés kapcsán látható, 
hogy legnagyobb bérleti díj csökkentést adtak irodáknak, volt ami 80 %-ot. Még a textil 
kereskedés is nagyobb bérleti díj csökkentést élvez, mint egy élelmiszer bolt. Két élelmiszer 
bolt között is különbséget tesz a szakértő, holott szinte egy helyen, egymás mellett van. Azt 
gondolja, hogy lehet ezt az utat járni, de az legyen átlátható mindenki számára és ne eseti 
következetlenséget mutató bírálatok jöjjenek ki a Közgyűlés elé. El kellene gondolkoztassa a 
hivatal vezetését, hogy mi az oka annak, hogy az elmúlt években 100 millióval csökkent a 
nem lakás célú helységek bérleti díj bevétele. Egy kicsit felül kellene vizsgálni, hogy valóban 
piaci viszonyok között megfelelő-e ez a bérleti díj szint, amit ma gyakorlatban 
érvényesítenek. Ha csak 2-3%, akkor csak azzal kellene foglalkozniuk, hogy legyen valami 
következetesség ezekben az egyedi döntésekben. 
  
Pintér Attila tanácsnok: Nem állítja, hogy lehet ebből egy jó rendeletet alkotni, csak azt 
kérte a Közgyűléstől, hogy ne zárkózzanak el előle. Legalább próbálják meg, vagy gondolják 
át, hogy lehet-e jobb, követhetőbb, átláthatóbb szabályozást hozni, amely lehetővé teszi a 
Közgyűlés számára azt, hogy következetesebb legyen. Borhi Zsombor alpolgármester úr 
vezeti a bíráló bizottság üléseit. Megmondhatója, hogy volt olyan helyzet, amikor egy 
bérlemény kapcsán nem tudtak dönteni pusztán az ajánlatok alapján. Azt mondta, hogy egyik 
ajánlat olyan tevékenységet folytat, amely hiánypótló, amely fontos a belváros számára és  
inkább szeretnék ilyen célra hasznosítani az ingatlant nem pedig a másik ajánlattevő által 
megfogalmazott célra. Csak úgy tudták ezt a problémát megoldani, hogy kidolgoztak egy 
szempontrendszert. Vannak helyzetek, amikor ezt meg tudják alkotni, ha ebből indulnak ki 
elképzelhető, hogy ki is lehet akár szélesíteni. Biztos, hogy nagy munka és egyedül nem tudná 
elvégezni. 
  
Szita Károly polgármester: A napirendet lezárta. Elfogadja azt, hogy mi a hivatal dolga, de 
a képviselőknek sem tilos dolgoznia. Kérte, szavazzanak az előterjesztésről. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3763   Száma: 16.02.25/18/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 13:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
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Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
30/2016. (II. 25.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Stílus Textilház Kft. 

bérleti díj csökkentési kérelmét támogatja és a Kaposvár, Ady Endre utca 10. szám alatt 
lévő 173 m2 alapterületű helyiségcsoport bérleti díját 2016. március 01. napjától 2016. 
december 31. napjáig bruttó 200.000,-Ft/hó összegre mérsékli. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2016. március 31. (szerződésmódosítás) 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Tóth Imre György egyéni 

vállalkozó bérleti díj csökkentési kérelmét támogatja és  a Kaposvár, Honvéd utca 27. 
szám alatt lévő 63 m2  alapterületű helyiségcsoport bérleti díját 2016. március 01. napjától 
2016. december 31. napjáig nettó 80.000,-Ft/hó+ÁFA összegre mérsékli. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2016. március 31. (szerződésmódosítás) 

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Lajos-Kerekes-Mátyus 

Kft. bérleti díj csökkentési kérelmét támogatja és a Kaposvár, Honvéd utca 16/c. szám 
alatt lévő 109 m2  alapterületű helyiségcsoport bérleti díját 2016. március 01. napjától 
2016. december 31. napjáig nettó 100.000,-Ft/hó+ÁFA összegre mérsékli. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2016. március 31. (szerződésmódosítás) 

 
 
 

-----19. Előterjesztés a szünidei gyermekétkeztetésről----- 
 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3764   Száma: 16.02.25/19/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 13:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
31/2016. (II. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a szünidei gyermekétkeztetést 
valamennyi rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára 
biztosítja, amennyiben azt a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmezi.  
 
Felelős:   dr.Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:   dr.Farkas Edit aljegyző 
Határidő:   folyamatos 
 
 

-----20. Előterjesztés a SEFAG Zrt.-vel kötendő bérleti szerződésről----- 
 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3765   Száma: 16.02.25/20/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 13:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
32/2016. (II. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy SEFAG Zrt.-vel a melléklet  
szerinti tartalommal bérleti szerződést köt, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: Molnár György igazgató 

Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
Határidő:  2016. február 29. 
 
 

-----21. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek alapító 
okiratainak módosításáról----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

 
-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3766   Száma: 16.02.25/21/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 13:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
33/2016. (II. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzati fenntartású 
költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
1) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság alapító 

okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
a) Az alapító okirat 4.4. „A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati 

funkció szerinti megjelölése” pontjában az alábbi kormányzati funkció kódok 2015. 
december 31-i hatállyal törlésre kerültek:  
 

kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 
107054 Családsegítés 
 

b) Az alapító okirat 4.4. „A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati 
funkció szerinti megjelölése” pontjában az alábbi új kormányzati funkció kódok 
kerültek 2016. január 01. hatállyal bejegyzésre:  

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
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102031 Idősek nappali ellátása 
102032 Demens betegek nappali ellátása 

 
c) Az alapító okirat 4.4. „A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati 

funkció szerinti megjelölése” pontjában az alábbi új kormányzati funkció kódok 
kerülnek felvételre:  

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

098024 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység működtetési 
feladatai 

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés  
104043 Család- és gyermekjóléti központ 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
   Molnár György gazdasági igazgató  
Határidő:  2016. március 1. 

 
2) A közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága 

alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

a.) Az alapító okirat módosítással nem érintett részei, változatlan tartalommal 
átvezetésre kerülnek az új formanyomtatványba, melyeket a módosító okirat nem 
tartalmaz: 

− a költségvetési szerv megnevezése: régi alapító okirat 1. pontja helyett az új 
formanyomtatvány 1.1.1 pontja, 

− a költségvetési szerv székhelye: a régi alapító okirat 2. pontja helyett az új 
formanyomtatvány 1.2.1. pontja, 

− költségvetési szerv közfeladata: régi alapító okirat 3. pontja helyett az új 
formanyomtatvány 4.1. pontja, 

− költségvetési szerv államháztartási szakágazat besorolása: régi alapító okirat 4. 
pontja helyett az új formanyomtatvány 4.2. pontja, 

− költségvetési szerv illetékessége, működési köre: régi alapító okirat 6. pontja 
helyett az új formanyomtatvány 4.5. pontja, 

− költségvetési szerv alapításának éve: régi alapító okirat 7. pontja helyett az új 
formanyomtatvány 2.1. pontja, 

− költségvetési szerv alapító szervének székhelye: régi alapító okirat 8. pontja 
helyett az új formanyomtatvány 2.2.2. pontja, 

− költségvetési szerv fenntartó szervének megnevezése és székhelye: régi alapító 
okirat 9. pontja helyett az új formanyomtatvány 3.2.1. és a 3.2.2. pontjai, 

− költségvetési szerv irányító szervének megnevezése és székhelye: régi alapító 
okirat 10. pontja helyett az új formanyomtatvány 3.1.1. és a 3.1.2. pontjai, 

− az intézmény vezetőjének megbízási rendje: régi alapító okirat 11. pontja 
helyett az új formanyomtatvány 5.1. pontja. 

 
b.) Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi szövegrész lép:  
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„ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A . §-a alapján 
Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága alapító okiratát a következők 
szerint adom ki:” 

c.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat „1.2.2. a költségvetési szerv 
telephelyei” pontjába az alábbi szövegrész lép (régi alapító okirat 2. pontja; 
módosító okirat 1. pont): 
 

„1.2.2.telephelye(i): 
 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Közfoglalkoztatási Iroda 7400 Kaposvár, Zrínyi u. 19. 
2 Deseda víztározó 7400 Kaposvár, Toponár 
3 
 

Elhullott állat begyűjtő-átrakó 
telep 

7400 Kaposvár, Dombóvári u. 

4 Közfoglalkoztatási Iroda 7400 Kaposvár, Gilice u. 31. 

5 

 

Töröcskei gazdaság 7400 Kaposvár, Töröcske 

21314 hrsz 

„ 
 

d.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat „4.3. A költségvetési szerv 
alaptevékenysége” pontjába beépülnek a régi alapító okirat 4. pontjában felsorolt  
alaptevékenységek, emellett kiegészül a faapríték, fabrikett gyártása, értékesítése 
tevékenységgel (régi alapító okirat 4. pontja; módosító okirat 2. pont): 

 
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

4.3.1. Gyepmesteri tevékenység. 
4.3.2. Veszélyes hulladék /elhullott állatok/ kezelése. 
4.3.3. Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási feladatok (Deseda víztározó 
fenntartás). 
4.3.4. Helyi utak, hidak fenntartása, üzemeltetése. 
4.3.5. Fizetőparkolók üzemeltetése. 
4.3.6. Vízrendezés, belvízelvezetés, közkutak üzemeltetése, települési 
vízellátás. 
4.3.7. Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok. 
4.3.8. Köztisztasági tevékenység, hó- és síkosság mentesítés szervezése. 
4.3.9. Parkfenntartási feladatok ellátása. 
4.3.10. Közvilágítással kapcsolatos feladatok. 
4.3.11. Egyéb város- és községgazdálkodási tevékenység. 
4.3.12 Közterület kezelői jogából eredő közterületi feladatok ellátása. 
4.3.13. Gyógynövény-, zöldség- és virágtermesztés. 
4.3.14 Faapríték, fabrikett gyártása, értékesítése.” 

 

e.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat „4.4. A költségvetési szerv 
alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése” pontjába beépülnek 
a régi alapító okirat 4. pontjában felsorolt kormányzati funkciók, emellett kiegészül 
a „045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkcióval (régi 
alapító okirat 4. pontja; módosító okirat 3. pont): 

 
 „4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése:  
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 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 042220 Erdőgazdálkodás 
2 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
3 052020 Szennyvíz gyűjtése, t isztítása, elhelyezése 
4 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) 

begyűjtése, szállítása, átrakása 
5 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
6 051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
7 045160  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
8 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 
9 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

10 013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok  

11 066010  Zöldterület-kezelés 
12 064010  Közvilágítás 
13 066020  Város-, községgazdálkodási m. n. s szolgáltatások 
14 041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
15 041232  Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
16 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
17 041236 Országos közfoglalkoztatási program 
18 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
19 042180 Állat-egészségügy 
20 013320  Köztemető-fenntartás és működtetés 
21 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó 

szolgáltatások 
„ 
 

f.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat 5.2. pontja – a költségvetési 
szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya – helyébe az alábbi szövegrész 
kerül (régi alapító okirat 12. pontja, módosító okirat 4. pontja): 

 
„5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazott A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
XXXIII. törvény (Kjt.); 
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

2 közfoglalkoztatott 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és 
a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról; 
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

3 megbízás 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

„ 
 

g)  A régi alapító okirat 4. pontjában nevesített „TEÁOR’08  8412 Egészségügyi, 
oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve társadalombiztosítás) 
igazgatása” kód törlésre kerül. 
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h) A régi alapító okirat 5. pontja „Vállalkozási tevékenysége és arányának felső  
határa a szerv kiadásaiban” pont törlésre kerül. 

 
i) A régi alapító okirat 13. pontja „A feladatellátást szolgáló vagyon” törlésre kerül. 
 
j) A régi alapító okirat 14. pontja „A vagyonfeletti rendelkezés joga” törlésre kerül. 
 
k) A régi alapító okirat 15. pontja „Az intézmény működésére vonatkozó 

rendelkezések részletes szabályozását a Szervezeti és Működési Szabályzat 
tartalmazza.” törlésre kerül. 

 
l) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat „2.2.1. a költségvetési szerv 

alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv megnevezése” pontjába 
az alábbi szövegrész lép (régi alapító okirat 8. pontja; módosító okirat 5. pont): 

 
„Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata” 

 
m) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat „6. Záró rendelkezés” pontjába az 

alábbi szövegrész lép (módosító okirat 6. pont):  
 

„Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától 
kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. augusztus 26. 
napján kelt alapító okiratát visszavonom.” 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2016. március 01. 

 
 

-----22. Előterjesztés a bárányhimlő elleni védőoltás támogatásáról----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

 
Szita Károly polgármester: Köszönetet mondott dr. Bognár Márta és dr. Fintics Klára 
főorvos asszonynak, hogy felvállalta ennek a problémának a koordinálást és kiválóan 
tárgyaltak, hogy ezt az eredményt a gyermekek érdekében elő tudja tárni.  
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Szita Károly polgármester: Kaposvár jó példával jár elől újból. Tudjanak róla, több mint 
2000 kisgyermek szüleit fogják megkeresni levélben és ajánlani fogja számukra ezt a 
védőoltást. A védőnőnél, vagy a háziorvosnál kell jelentkezzenek, ott rögzítik az igényeket. A 
vakcinákat központilag szerzik be és mindenki, amelyik támogatási kategóriába esik, úgy 
fogja megkapni magát az oltóanyagot. A hivatal fogja pályáztatni. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3767   Száma: 16.02.25/22/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 13:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
34/2016. (II. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári állandó lakhellyel 
rendelkező, 2012. január 1-je után született gyermekek részére biztosítja a bárányhimlő elleni 
2 adagos védőoltást az alábbiak szerint: 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára térítésmentesen, 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülők számára 3.000 Ft/oltás 

térítés ellenében. 
Az oltóanyag beszerzésére a jogosult igénylők számának megfelelően, de legfeljebb 
20.000.000 Ft-ot biztosít a 2015. évi költségvetési rendelet céltartalékában elkülönített 
általános működési tartalékkeret terhére.  
 
A jogosultak az igényeiket a védőnőknél, az arra rendszeresített nyomtatványon nyújthatják 
be. A befizetések bonyolítása és ellenőrzése, illetve rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményről szóló határozatok ellenőrzése, ezt követően a házi gyermekorvosok 
kiértesítése a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság, az oltóanyag beszerzésének 
lebonyolítása a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Pályázati Igazgatóságának feladata. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató  
   Sziberné Fehér Éva Humánszolgáltatási Gondnokság vezető 

Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
Határidő:  2016. április 30.  
 
 

-----23. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Paks Város 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodásról----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
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Szita Károly polgármester: A szomszédságukban, ami úgy 120 km lesz egy 12 milliárd 
eurós 3600 milliárd forintos beruházás, ahol 10.000 ember fog dolgozni és a fenntartási 
időszakot is figyelembe véve nagyon sokáig ezrek fognak még ezen a területen maradni. Ez a 
Paks II. beruházás. 120 km-re van a várostól és ezért nem hagyhatják figyelmen kívül, hogy 
mi várható mellettük. Ez a megállapodás azért köttetett, és a testület jóváhagyására vár, mert  
legalább 3 dologban szeretné, hogy Kaposvár is profitálhasson belőle. Kovács Katalin 
igazgató asszony a paksi emberük, őt kérték meg arra, hogy koordinálja Paks és Kaposvár 
közötti együttműködést. Az egyik az, hogy a kaposvári vállalkozások vehessenek részt 
beszállítóként nagyfokú beruházásban. Igazgató asszony arról tájékoztatta, hogy még nem 
alakult ki a minősítési rendszer és talán jövő  héten megkapják azt a profilt, amely megteszi 
számukra azt a lehetőséget, hogy azokat a vállalkozókat keressék meg, akik abba a profilba 
beleillenek. Tájékoztatják őket, hogy kell és mint kell,  hogy minősítsék önmagukat, és lejön a 
paksi menedzsment is és tart nekik egy eligazítást, tájékoztatást. Utána már a vállalkozókon 
múlik, hogy élni kívánnak-e ezzel a lehetőséggel, avagy sem. Az Iparkamarának a segítségére 
ebben számítani fog. A másik a szabadidő eltöltés, orosz mérnökök irányítása alatt – 
családostól lesznek itt – folyik ez a beruházás. Először nem fogják böngészni Magyarország 
térképét hova menjenek hétvégékre, hanem oda mennek, amit mondanak nekik és ajánlanak. 
Ezért egy kaposvári turisztikai csomag lesz ott és a paksi polgármester úr jóindulatára is  
számít, hogy városunkat ajánlja, ide jöjjenek szabadidőt eltölteni. A harmadik a gyógyászat, 
nagyon kevés – ha egyáltalán van olyan diagnosztikai bázis – gyógyászat tekintetében, mint 
ami a Kaposvári Egyetemen van a póluskórházban. Ez a három irány, amelyben mindenképp 
elindulnak beleértve a Kaposvári Egyetemet, amely az élelmiszer gazdaság gazdaképzési 
oldaláról keltette fel nagyon a paksi szervezők figyelmét. Igaz gató asszony ezeket fogja 
koordinálni. 
  
 

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok: E-tekintetben a turisztikai hasznosítást, vagy partnerséget illetően 
mennyiben van kizárólagossága a városnak? Paks város esetleg hasonló céllal tudomása 
szerint kötött-e, vagy fog-e kötni más városokkal hasonló jellegű megállapodást? Nyilván, ha 
Paks városa a környékbeli városokkal, akár a régió más városaival hasonló céllal köt  
megállapodást, akár a vállalkozói szinten, akár más tekintetben csökkenti az esélyeinket.   
  
Szita Károly polgármester: Persze, hogy csökkenti. Szekszárddal már kötött, Péccsel még 
akar, egyelőre Kaposvár mozdult. A gyorsaság meghatározó lesz, a hatékonyság is, és az  
ügyesség is. Meglátják mi lesz az eredmény, a turisztikai látványosságok is versenyeznek. 
Nincs kizárólagosság.  
  

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok: Örül, hogy elsők e tekintetben. Ha van egy lehetőség ebben a 
régióban, ha valóban lesz belőle valami, és valóban ilyen forgatókönyv alapján fog 
megépülni, akkor azt mondja, amilyen lehetőséget lehet, azt próbálják meg megragadni 
benne. Egyetért polgármester úrral. Azért kérdezte a kizárólagosságot, mert azt mondta, hogy 
lesz egy turisztikai pontjuk Pakson, amiben ajánlani fogják magukat és a környék turisztikai 
attrakcióit. Kaposvár esetleg tud olyan lehetőséget kínálni Pakson, ami érdekes lehet az ott 
dolgozó szakembereknek és mérnököknek. Ennek az ügynek a folytatását a minősítési 
rendszert, hogy hogyan zajlik a vállalkozások kiválasztása, hogyan történik ennek az 
egésznek az előkészítése fogják-e még tárgyalni más Közgyűlésen. 
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Szita Károly polgármester: Nem. Kérte, ha elfogadják a megállapodást szavazzanak. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3768   Száma: 16.02.25/23/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 14:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
35/2016. (II. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy  Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata és Paks Város Önkormányzatai közötti, az előterjesztés mellékletét képező 
együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:   azonnal 
 
Szita Károly polgármester: Nehogy mi minősítsünk, nem mi határozzuk meg, hogy milyen 
feltételeknek kell megfelelni annak, hogy beszállíthasson valaki Paksra. Megköszönte a 
bizalmat, igazgató asszony előre. 
  
 

-----24. Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezéséről ----- 
 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 

 
#: 3769   Száma: 16.02.25/24/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 14:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
36/2016. (II. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a polgármester 2016. évi,  
összesen 67 nap szabadságának ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 

2016. március 5. napjától 2016. április 1. napjáig – 18 nap 
2016. július 4. napjától 2016. augusztus 19. napjáig – 39 nap 

2016. december 16. napjától 2016. december 30. napjáig – 10 nap. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző  
Határidő: folyamatos 
 
 

-----25. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról----- 
 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 

 
#: 3770   Száma: 16.02.25/25/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 14:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 

 
37/2016. (II. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló előterjesztést, és a következő határozatokat hozta: 
 
1) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 231/2009. (XI. 19.) 

önkormányzati határozat 1. pontját visszavonja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 

Szirják Imréné igazgató 
 Határidő:  azonnal 
 
2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 231/2009. (XI. 19.) 

önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2018. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 Határidő:  2018. december 31. 
 
3) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 161/2010. (VIII. 18.) 

önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2016. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. december 31. 
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4) Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy a 108/2013. (VI. 6.) 

önkormányzati határozat 3. pontjának határidejét 2017. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 Határidő:  2017. december 31. 
 
5) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 153/2014. (VI. 25.) 

önkormányzati határozat határidejét a kölcsön visszafizetése tekintetében 2016. 
december 31-re módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. december 31. 
 
6) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 225/2014. (X. 30.) 

önkormányzati határozat 4., 5., 6., és 7. pontját visszavonja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  azonnal 
 
7) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 227/2014. (X. 30.) 

önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2018. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 Határidő:  2018. december 31. 
 
8) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 250/2014. (XI. 13.) 

önkormányzati határozat 2., 3. és 4. pontjának határidejét 2016. december 31-re 
módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. december 31. 
 
9) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 274/2014. (XII.10.) 

önkormányzati határozatát visszavonja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: Molnár György igazgató 
Határidő:  azonnal 

 
10) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 282/2014. (XII.10.) 

önkormányzati határozatát visszavonja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: Molnár György igazgató 
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Határidő:  azonnal 
11) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 4/2015. (I. 22.) 

önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét 2016. június 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. június 30. 
 
12) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 16/2015. (II. 26.) 

önkormányzati határozat 3. pontjának határidejét 2016. június 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. június 30. 
 
13) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul vette a polgármester 2015. évi 

szabadságának ütemezésére adott tájékoztatatást. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 Határidő:  folyamatos 
 
14) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 27/2015. (II. 26.) 

önkormányzati határozat 20. pont b. alpontjának határidejét 2016. június 30-ra 
módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. június 30. 
 
15) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 78/2015. (V. 7.) 

önkormányzati határozat 1., 2., 3. és 4. pontjának határidejét 2016. június 30-ra 
módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. június 30. 
 
16) Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy a 84/2015. (VI. 11.) 

önkormányzati határozat 5. pontjának határidejét 2016. március 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. március 31.  
 
17) Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy a 84/2015. (VI. 11.) 

önkormányzati határozat 11. pontjának határidejét 2016. augusztus 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
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 Határidő:  2016. augusztus 31.  
18) Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy a 98/2015. (VI. 11.) 

önkormányzati határozat 1., 2., 3. és 4. pontjának határidejét 2016. december 31-re 
módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. december 31. 
 
 
19) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 136/2015. (IX. 10.) 

önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2016. június 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. június 30. 
 
 
20) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 155/2015. (IX. 10.) 

önkormányzati határozat határidejét 2016. április 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. április 30. 
 
 
21) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 201/2015. (XII. 10.) 

önkormányzati határozat 8. pontjának határidejét 2016. február 28-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. február 28. 
 
 

22) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 226/2015. (XII. 10.) 
önkormányzati határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

„2.Az Emlékbizottság titkári feladatainak ellátásával a Polgármesteri Irodát bízza meg. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Határidő:  2016. január 1.” 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Határidő:  2016. február 28. 
 
 

23) a) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, 
Bartók Béla u. 4. szám alatti ingatlan kivitelezési többletköltségeiből és a statikai terv 
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költségeibő l Lukics László Kaposvár, Bartók B. u. 4. szám alatti lakos tulajdonostársat 
terhelő, bruttó 41.938,-Ft összegű költség megtérülése érdekében, ezen költség erejéig 
Lukics László tulajdonrészére jelzálogjog kerüljön bejegyzésre Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata javára. Lukics László a mindösszesen 41.938,-Ft költséget az 
Önkormányzat felé az ingatlanrésze értékesítésekor, de legkésőbb 2025. december 31. 
napjáig köteles megfizetni. Az Önkormányzat a költségeket kamat felszámítása nélkül 
előlegezi meg.  

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a jelzálogjo g 
bejegyzéséhez szükséges megállapodás aláírására. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködő:  Molnár György igazgató 
Határidő:   2016. május 31. 

 
 

b) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, 
Bartók Béla u. 4. szám alatti ingatlan kivitelezési többletköltségeiből és a statikai 
terv költségeiből Gelsinger Dezső Gábor budapesti lakos tulajdonostársat terhelő, 
bruttó 101.565,-Ft összegű költség megtérülése érdekében, ezen költség erejéig 
Gelsinger Dezső Gábor tulajdonrészére jelzálogjog kerüljön bejegyzésre Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata javára. Gelsinger Dezső Gábor a 
mindösszesen 101.565,-Ft költséget az Önkormányzat felé az ingatlanrésze 
értékesítésekor, de legkésőbb 2025. december 31. napjáig köteles megfizetni. Az 
Önkormányzat a költségeket kamat felszámítása nélkül előlegezi meg.  

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
jelzálogjog bejegyzéséhez szükséges megállapodás aláírására. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködő:  Molnár György igazgató 
Határidő:   2016. május 31. 

 
 
24.) a.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 163/2014. (VIII. 

26.) önkormányzati határozat 1. és 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
 „1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy hozzájárul a 
 kaposvári 9076 hrsz-ú ingatlanon kültéri kosárlabda pálya építéséhez, valamint a 
 Sportcsarnok hangosításának korszerűsítéséhez és biztonsági kamerarendszer 
 kiépítéséhez a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. kivitelezésében.  
 
  Felelős:  Szita Károly polgármester 
  Közreműködik: Molnár György igazgató 
     Szirják Imréné igazgató 

  Szerb György sportreferens 
  Határidő:             2016. augusztus 31.  
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 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy hozzájárulását adja 
 ahhoz, hogy a kaposvári 9076 hrsz-ú ingatlanra a Magyar Állam javára legfeljebb 
 bruttó 27.885.450 forint és járulékai erejéig jelzálog kerüljön bejegyzésre. 
 
  Felelős:  Szita Károly polgármester 
  Közreműködik: Molnár György igazgató 
  Határidő:  2016. augusztus 31.” 
 

b.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy felhatalmazza a 
Polgármestert a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. és Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata között 2014. szeptember 3. napján létrejött megállapodás - a kültéri 
kosárlabdapálya kivitelezési helyszínének megváltozása miatti – módosításának 
aláírására, valamint a sportpálya megvalósításához szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. március 31. 

 
 
25.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Rákóczi 

Labdarúgó Kft. „f.a.” és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata között a 
Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Stadionban végrehajtott beruházások beszámítására 
vonatkozó, jelen előterjesztés mellékletét képező megállapodást jóváhagyja, és a 
Polgármester felhatalmazza az aláírására. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködő:  Molnár György igazgató 
Határidő:   2016. március 31. 

 
 
26.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 174/2015. (XI. 5.) 

önkormányzati határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:                                                                                                         
 

„1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az önkormányzat 
tulajdonát képező ingatlanokon szolgalmi jog, vezetékjog, használati jog létesítésekor 
fizetendő egyszeri kártalanítás összege az érintett ingatlan, vagy ingatlanrész napi 
forgalmi értékének legalább 20 %-a + Áfa összeg, melytől eltérni az így számított érték 
maximum 30 %-ának erejéig lehet. 
A napi forgalmi érték meghatározásától eltekinteni csak a bruttó 50 ezer forintot meg 
nem haladó kártalanítási összeg esetén lehet.  
A fentiek eldöntésére és alkalmazására, valamint a megállapodások aláírására a 
Közgyűlés a polgármestert felhatalmazza. 
A fenti módon számított összegtől eltérő összegre megállapodni csak a 
közműszolgáltató által felkért és  díjazott, regisztrált, független ingatlanforgalmi-
értékbecslő szakértő által megállapított összeg esetén lehet.”  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködő:  Molnár György igazgató 

 Határidő:  azonnal 
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27.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 201/2015. (XII. 10.) 
önkormányzati határozat 6. pontját az alábbiak szerint módosítja:                                                                                                         

„6.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy 2016. évben az Orosz Hagyományőrzők Kaposvári 
Egyesülete részére a Pártok házában bérelt irodahelyiség rezsi költségeihez havonta 7.983 
Ft támogatást biztosít.   
 

Felelős:              Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:  Molnár György igazgató 

  Határidő:            2016. március 15.” 
 

Felelős:              Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:  Molnár György igazgató 
   Határidő:            2016. március 15. 
 
 
 
-----26. Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és kötéséről----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
 

-----Kérdések----- 
 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok: Tíz éve folyamatosan ebből a három szervezettel kötnek 
közművelődési megállapodást a Déryné Vándorszíntársulattal, a Mikrokozmosz Művészeti 
Alapítvánnyal és a Somogy Táncegyüttessel. Van itt Kaposváron például a Vikár Béla 
Vegyeskar. Ki kezdeményez az önkormányzat, vagy az egyesület? Lehet nem is tudják a 
többiek, hogy ilyenre szükség lehetne. A város egyik legpatinásabb, legrégebbi egyesülete, 
aki esetleg tudna nyújtani szolgáltatást is. 
  
Szita Károly polgármester: Az egyesületek kezdeményezik, mindenki tud róla, hogy van 
közművelődési megállapodásra lehetősége. A megállapodás fejében mindig kérnek valamit,  
most a megállapodás a Déryné esetében átalakul. A művészeti vezető úr kérte, hogy annyit 
csinálták már Március 15-ét, Október 23-át, szeretne mást teljesíteni. Hívja fel mindazon 
szervezeteknek a figyelmét, akiket úgy gondolja, hogy nem értesültek még erről a 
lehetőségrő l, hogy nyugodtan nyújtsák be az igényüket és ide terjesztik a Közgyűlés elé. 
  
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3771   Száma: 16.02.25/26/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 14:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
38/2016. (II. 25.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Déryné 
Vándorszíntársulattal 2016. december 31-ig terjedő  időszakra közművelődési megállapodást 
köt. A megállapodás értelmében a társulat részére az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint az Önkormányzat 600 E Ft támogatást biztosít. A Közgyűlés 
felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. mellékletében foglalt közművelődési 
megállapodás aláírására.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Molnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő:  2016. március 14. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Mikrokozmosz 
Művészeti Alapítvánnyal 2016. december 31-ig terjedő időszakra közművelődési 
megállapodást köt, és a Liszt Ferenc Zeneiskola működtetőjeként biztosítja, hogy a 
Zeneiskola termeit és helyiségeit – amennyiben azokat az intézmény az adott időben nem 
használja – térítésmentesen, a rezsiköltségek megfizetése ellenében veheti igénybe az 
Alapítvány. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét 
képező közművelődési megállapodás aláírására.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
 Sziberné Fehér Éva, a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság 

vezetője 
Határidő:  2016. március 14. 
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3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Somogy 
Táncegyüttes Alapítvánnyal 2016. december 31-ig terjedő időszakra közművelődési 
megállapodást köt. A testület a megállapodásban rögzített kulturális tevékenység, fellépések 
megvalósítására az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében az Alapítvány részére 
jóváhagyott 1 700 E Ft támogatáson túl, további 1 000 E Ft hozzájárulást biztosít, a 2015. évi 
költségvetés céltartalékában elkülönített általános működési tartalék keret maradványa 
terhére. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 3. számú mellékletében 
foglalt közművelődési megállapodás aláírására.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Horváth Gáborné igaz gató 
   Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. március 14. 
 
 

-----27. Előterjesztés a 2016. évi kiemelt városi rendezvényekről----- 
 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
 
Szita Károly polgármester: 107 millió forintot fognak költeni ezekre a rendezvényekre. 
Emellett, ha a képviselő-testület jóvá hagyja, van egy nagyon határozott elvárása. Minden 
egyes szereplőhöz, akik részt vesznek ennek a pénznek az elköltésében, ez a pénz már 
nemcsak önmagunk szórakoztatását kell, hogy szolgálja, hanem ez vendégéjszakát kell, hogy 
növeljen. Ez a feladata minden egyes szereplőnek, aki ezt végrehajtja. Ennek tekintetében 
álljanak neki, mert számon fogja kérni az évad végén. 
 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3772   Száma: 16.02.25/27/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 14:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
39/2016. (II. 25.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2016. évi kiemelt városi 

rendezvényekről szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy az alábbi rendezvényeket 
sorolja Kaposvár kiemelt rendezvényei közé: 
 

Kiemelt rendezvény Időpont  

Kaposvári Farsang – Dorottya 
Napok 

február 5−7. 

Nemzetközi Gyermekszínházi 
Biennálé  

május 2−8. 

Rippl-Rónai Fesztivál május 26−29. 

Szentjakabi Nyári Esték  július 7. − augusztus 4. 

Nemzetközi Ifjúsági Focifesztivál július 17−23. 

Kaposvári Nemzetközi 
Kamarazenei Fesztivál 

augusztus 13−19. 

Országos érdeklődésre számot tartó 
tárlat 

augusztus 15. 

Miénk a város  szeptember 2−4. 
Méz Fesztivál szeptember 11−12. 
Kaposvári Advent − Karácsonyi 
ünnepek 

november 27. −  
december 23. 

Újévi koncert 2017. január 2. 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
Határidő:  2017. január 2. 
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2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi Rippl-Rónai Fesztivál 
művészeti programjainak szervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. 
A fesztivál megrendezéséhez a Közgyűlés 15 000 000 Ft összegű támogatást biztosít.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Molnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő:  2016. május 31. 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi Gyermek- és Ifjúsági Színházi 
Fesztivál megrendezéséhez a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. részére 
5 000 000 Ft összegű támogatást biztosít.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. május 1. 
 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi Kaposvári Nyári Esték 
programjainak szervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. A 
rendezvénysorozat megvalósításához a Közgyűlés 3 200 000 Ft összegű támogatást 
biztosít. 

  
 Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
Molnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő:  2016. augusztus 6. 
 

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál alatt 
megnyíló nagyszabású kiállítás megszervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális 
Központot. A tárlat megszervezéséhez a Közgyűlés 2 500 000 Ft támogatást biztosít. 

  
 Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
Molnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató  

Határidő:  2016. augusztus 13. 
 
6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a VII. Miénk a város fesztivál 

megszervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. A rendezvény 
megszervezéséhez a Közgyűlés 15 000 000 Ft támogatást biztosít. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
Molnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató  

Határidő:  2016. szeptember 1.  
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7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Méz Fesztivál megrendezéséhez 500 000 
Ft támogatást, valamint a fesztivál idejére a belvárosi övezetben térítés nélküli közterület-
használatot biztosít a szervező Zselici Méhész Egyesület számára.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2016. szeptember 8. 
 

 
8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Advent − Karácsonyi Ünnepi 

Hetek rendezvénysorozat megszervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális 
Központot. A rendezvények megtartásához a Közgyűlés 2 000 000 Ft támogatást biztosít. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Molnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő:  2016. december 20.  
 
 

9. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Szilveszter rendezvény 
megszervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. A rendezvények 
megtartásához a Közgyűlés 6 000 000 Ft támogatást biztosít. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Molnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő:  2016. december 31.  
 

10. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi újévi koncert megszervezéséhez a 
Csiky Gergely Színház részére 2 200 000 Ft támogatást biztosít. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Molnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő:  2016. január 2.  
 

11. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a rendezvények szervezőinek 
figyelmét arra, hogy éljenek a pályázati lehetőségekkel. A tervezettet meghaladó 
támogatás összege csökkenti az önkormányzati hozzájárulást. 

  
 Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
Szirják Imréné igazgató  
Horváth Gáborné igaz gató 

   Határidő:  2016. december 31. 
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-----28. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2015. IV. negyedév)----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3773   Száma: 16.02.25/28/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 14:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
40/2016. (II. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a 
településrészi önkormányzatok 2015. IV. negyedévben átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 

-----29. Tájékoztató a 2015. évi költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

 
-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3774   Száma: 16.02.25/29/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 14:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
41/2016. (II. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2015. évi 
költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 

-----30. Előterjesztés Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor közterületi 
elhelyezéséről----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

 
-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3775   Száma: 16.02.25/30/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 14:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
42/2016. (II. 25.) önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kossuth teret ábrázoló tapintható 
szobor készíttetéséről és elhelyezéséről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a bronzból 
készülő alkotás Városháza épületének KAB bejárata mellé történő elhelyezését támogatja. A 
készíttetéshez szükséges pénzügyi fedezetet a Kaposvári Rotary Klubbal közösen 50-50 %-
ban finanszírozza. A bruttó 4.000.000,- Ft-ot a 2015. Évi költségvetés általános felhalmozási 
tartalékkerete maradványa terhére biztosítja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő:  2016. június 10. 
 
 
-----31. Előterjesztés a Kaposvár, Fő utca 17., Szántó utca 5., Zárda utca 1. és Nemzetőr 

sor 8-9. sz. alatti ingatlanokban lévő nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett 
ajánlatokról----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

 
-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3776   Száma: 16.02.25/31/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 14:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
43/2016. (II. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár, Fő utca 17., Szántó utca 
5., Zárda utca 1. és Nemzetőr sor 8-9. sz. alatti ingatlanokban lévő  nem lakás célú helyiségek 
bérletére érkezett ajánlatokról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 
1.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Fő utca 17. sz. alatti 243 m2 

alapterületű helyiségcsoport bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a 
bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiségcsoportot 
2016. március 01. napjától, a DM Kft.-vel 2011. október 26. napján a fenti helyiségre 
kötött bérleti szerződés megszüntetésével egyidejűleg, de legkésőbb a birtokbaadás  
napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 430.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért az  
Új Hordó Kft. (1075 Budapest, Károly körút 3/c.) részére könyvesbolt kialakítása céljára 
azzal, hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi 
költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2016. március 31. 
 
 
2.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Új Hordó Kft. és az 

Önkormányzat között a Kaposvár, Fő utca 17. sz. alatti 243 m2  alapterületű 
helyiségcsoport bérletére kötendő szerződés aláírásával egyidejűleg megszünteti az 
Önkormányzat és a DM Kft. között 2011. október 26. napján a fenti helyiségcsoportra 
létrejött bérleti szerződést azzal, hogy a DM Kft. köteles az általa fizetett 758.470,-
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Ft/hó+ÁFA és az Új Hordó Kft. által fizetendő 430.000,-Ft/hó+ÁFA bérleti díj 2016. 
október 31. napjáig tartó időszakra vonatkozó különbözetét (328.470,-Ft/hó+ÁFA) 
egyösszegben, a bérleti szerződés megszüntetésére vonatkozó megállapodás aláírásával 
egyidejű leg megfizetni. 

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2016. március 31. 
 
 
3.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Szántó utca 5. sz. alatti üzemviteli 

épületben található földszinti 20 m2 alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati 
ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2016. 
március 01. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 29.092,- Ft/hó + Áfa bérleti 
díjért a Dipa-Build 2008. Kft. (7400 Kaposvár, Szántó utca 5.) részére iroda céljára azzal,  
hogy a bérleti szerződés tartalmazza, hogy amennyiben a bérbeadó más célra kívánja a 
helyiséget hasznosítani, a bérleti szerződés 90 napos felmondási idővel felmondható. A 
bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket  
nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

       
 Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2016. március 31. 
 
 
 

4.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Szántó utca 5. sz. alatti üzemviteli 
épületben található földszinti 6 m2  alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati 
ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2016. 
március 15. napjától határozott 3 éves időtartamra bérbe adja 1.559,- Ft/hó + Áfa bérleti 
díjért a Dipa-Build 2008. Kft. (7400 Kaposvár, Szántó utca 5.) részére iroda céljára azzal,  
hogy a bérleti szerződés tartalmazza, hogy amennyiben a bérbeadó más célra kívánja a 
helyiséget hasznosítani, a bérleti szerződés 90 napos felmondási idővel felmondható. A 
bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket  
nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

        
 Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2016. március 31. 
 
 
 

5.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Zárda utca 1. sz. alatti 63,33 m2 
alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt  
ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti, amennyiben a pályázók hiánypótlási 
kötelezettségüknek eleget tesznek. 
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        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2016. 
március 01. napjától határozott 1 éves időtartamra bérbe adja 70.000,- Ft/hó + Áfa bérleti 
díjért Boruzs Lajosné, Egyed Tamás, Horváth Lászlóné, Nagy Gáborné, Stagl József, 
Szilágyi Pálné egyéni vállalkozók részére azzal, hogy a bérleti díj évente az infláció 
mértékével emelésre kerül, amennyiben a pályázók hiánypótlási kötelezettségüknek 
eleget tesznek. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőket terhelik. 

        
 Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2016. március 31. 
 
 
6.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Nemzetőr sor 8-9. sz. alatti 103 

m2 alapterületű helyiségcsoport bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a 
bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiségcsoportot 
2016. április 01. napjától határozott 3 éves időtartamra bérbe adja 35.000,- Ft/hó + Áfa 
bérleti díjért az F-OFFICE Kft. (7400 Kaposvár, Damjanich utca 9.) részére iroda és  
raktározási tevékenység céljára azzal, hogy a bérleti szerződés tartalmazza, hogy 90 
napos felmondási idővel mondhatja fel a bérlő  évfordulóra a bérleti szerződést, 
amennyiben a gazdasági eredményeinek kedvezőtlen alakulása miatt a bérleményt 
fenntartani nem tudja. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti 
díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

        
 Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:                 2016. március 31. 
 
 

-----32. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város csatlakozási szándéknyilatkozat 
aláírása az Open & Agile Smart Cities (Nyitott és Agilis Okos Városok) 

Kezdeményezéshez----- 
 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3777   Száma: 16.02.25/32/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 14:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
44/2016. (II. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Open & Agile Smart Cities Kezdeményezéshez 
való csatlakozási szándékkal egyetért, felhatalmazza Szita Károly polgármestert a nyilatkozat 
aláírására. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Kardos Beáta hulladékgazdálkodási referens 
Határidő:   2016. április 30. 
 
 

-----33. Előterjesztés alapítványi támogatásokról ----- 
 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3778   Száma: 16.02.25/33/0/A/KT 
Ideje: 2016 február 25 14:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
45/2016. (II. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
A Toponári Településrészi Önkormányzat Részönkormányzati Kerete terhére 
 
- a Toponári Általános Iskola „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és Környezetvédő 

Alapítvány részére              50.000,-Ft 
   (az alapítvány működési költségeihez.) 
 
-  a Gyermekmosoly Alapítvány részére            40.000,-Ft 
   (az alapítvány működési költségeihez.) 
 
-  a „Remény 2007 Alapítvány” részére            50.000,-Ft 
   (az alapítvány működési költségeihez.) 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. március 31. 
 
 
 

-----34. Interpelláció és Kérdés----- 
 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
 

-----Különálló interpelláció: 1----- 
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Szita Károly polgármester: Kiss Tamás képviselő úr interpellációja következik. „Hogy 
alakult a közoktatási intézményekben a menzát igénybe vevőknek száma?” 
 
Kiss Tamás képviselő: Amiért az interpellációt megfogalmazta annak azaz oka, hogy 2014-
ben amikor a rendeletet megalkotta az Emberi Erőforrások Minisztériuma – nem vitatva azt, 
hogy a jó szándék vezérelte őket – valamelyest átestek a ló másik oldalára. Ugyanis a cél 
nyilván a gyermekétkeztetés egészségesebbé tétele volt, viszont jelenleg ott tartanak, hogy 
egy óvodai étkeztetés során, ami három étkeztetésből áll 2 g sót lehet összesen felhasználni az  
ételek elkészítése során. Illetve egy példát említve darázs tészta esetén lekvár és cukor nem 
kerülhet a tésztára, mert egészségtelen. Tíz naponta lehet ugyanazt a fajta köretet felhasználni 
és gyakorlatilag azt a kalória mennyiséget, amit a gyerekeknek el kellene fogyasztaniuk, 
egyszerűen nem tudják elfogyasztani. Több polgármester is megjegyezte, akik a 
közétkeztetésben részt vesznek, hogyha a rendeletet pontosan betartják, akkor 30 %-kal 
fognak növekedni a kiadásaik, illetve ami nem feltétlen jelenik meg a menzát igénybe vevők 
számánál, gyakorlatilag az ételek harmada érintetlenül moslékba kerül, mert ehetetlen, amit a 
rendelet miatt be kell tartaniuk. Hogyan alakult a menzát igénybe vevők száma a rendelet  
bevezetése óta csökkent, növekedett, stagnált? 
  
Szita Károly polgármester: 2014. szeptember hónapban az étkezők átlagos napi létszáma 
6.085 fő volt. 2015. ugyanezen időszakában 5.947 fő. 139 fővel csökkent. Mielőtt azt a 
következtetést vonná le, hogy csökken az étkezést igénybe vevők száma, kiábrándítja, mert  
növekszik. Sajnos ebben az időszakban 357 fővel csökkent a gyermeklétszám. Ma döntöttek a 
normaemelésekrő l, reméli, hogy a tízórainál és uzsonnánál megváltozik a helyzet. El fogadja-
e a választ?   
  

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

Kiss Tamás képviselő: Az interpellációra kapott választ elfogadta.  
 
Szita Károly polgármester: Miháldinecz Gábor képviselő interpellációt nyújtott be Az 
elmúlt 10 évben, 2006-tól 2015-ig hány forintot költöttek a töröcskei bekötő útra? 
  
 

-----Különálló interpelláció: 2----- 
 
Miháldinecz Gábor képviselő: Az interpellációja azért is fontos, mert az ottani lakók 
megkeresték, hogy a töröcskei bekötő út milyen rossz állapotban van, milyen nehéz rajta 
közlekedni. Ezért arra kíváncsi, hogy a kaposvári önkormányzat az elmúlt 10 évben mennyi 
forintot költött ennek a bekötő útnak a felújítására? Ha történt ilyen felújítás, akkor hogy hogy 
ilyen rosszul végződött, mert nem olyan jó állapotú az út? Ha nem történt, akkor hová kell 
fordulni, hogy ennek a bekötő útnak az állapotát javítsák? 
  
dr. Csillag Gábor jegyző: A Kaposvárt Töröcskével összekötő utat 2006-2015. között nem 
újították fel, nem fordítottak erre összeget. Buszváró, illetőleg megállóhely épült. 
 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

 
Miháldinecz Gábor képviselő: Az interpellációra kapott választ elfogadta.  
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-----Képviselői kérdés----- 
 

 
Szita Károly polgármester: Kiss Tamás képviselő úr arra kíváncsi, hogy a Kaposvár város 
önkormányzatának peres ügye a Pécsi Utcai Tagiskolával kapcsolatban, az Esélyt a Hátrányos 
Helyzetű Gyermekeknek Alapítvánnyal szemben hogy áll?  
 
Kiss Tamás képviselő: Polgármester úr feltette a kérdést, nem kívánta megismételni. 
  
Szita Károly polgármester: Jelen pillanatban a Pécsi Ítélőtáblán van az ügy, még nem tűzte 
ki a Pécsi Ítélőtábla a tárgyalást. Az I. fokú ítélet az, hogy azt állapította meg, hogy szegregál 
az intézmény. Ez ellen az önkormányzat nyújtott be fellebbezést, és megállapította a II. fokú 
Bíróság, hogy a Hátrányos Helyzetű Alapítványnak nincs igaza, és nem kell bezárni az  
iskolát. Ez ellen pedig ők fellebbeztek az Ítélőtáblához, ott folytatódik. Nincs még kitűzve 
tárgyalási időpont. 
 
Szita Károly polgármester: Bejelentette, hogy március 24-én – Kováts Imre képviselő  
társuk volt az egyik kezdeményezője – elkezdik a kaposvári gyárlátogatásokat. Március 24-én 
10.00 órakor a KOMETA-nál fognak kezdeni, mindenki kapni fog még meghívót. Utána 
mennek tovább a többi üzembe és gyárba, ahova szeretettel várnak mindenkit. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 Szita Károly     dr. Csillag Gábor 
            polgármester                                                                             jegyző 
 


